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<SHOPITEM>

<PRODUCTNAME>Grand Theft Auto V PC krabicová verze</PRODUCTNAME>

<DESCRIPTION>Další pokračování vyhlášené série se konceptem vrací ke kořenům otevřeného dílu San 

Andreas, kde jste měli možnost kromě města cestovat také přilehlými oblastmi venkova. Hra bude mít nejroz-

sáhlejší území ze všech dosavadních GTA dílů; Los Santos, ve kterém se hra odehrává, je větší než herní svět 

Red Dead Redemption, GTA IV a San Andreas dohromady. Čekají vás města, vojenská základna, divočina, ale

i oceánské dno.

Bude možné plavat, potápět se, skákat padákem a mnoho dalšího. Ve hře se ujmete rovnou tří hlavních hrdinů, 

stárnoucích Michaela (odsouzený bankovní lupič) a Trevora (ranař a násilník) a mladého Frankieho (lupič

a šejdíř). Mezi nimi si budete moct libovolně přepínat skrze "rychlé menu", kdy se kamera zvedne nad město ve 

stylu Google Earth a vy pak jen na plánu vyberete postavu, do které se chcete "převtělit". Každý z hrdinů se při 

tom specializuje na něco jiného</DESCRIPTION>

<MANUFACTURER>Rockstar Games</MANUFACTURER>

<CATEGORYTEXT>Elektronika | Herní zařízení | Hry | Počítačové hry</CATEGORYTEXT>

<EAN>5026555064255</EAN>

<URL>http://www.obchod.cz/grand-theft-auto-v-pc-krabicova/</URL>

<IMGURL>http://www.obchod.cz/img/gta5.jpg</IMGURL>

<PRICE_VAT>1199</PRICE_VAT>

<DELIVERY_DATE>0</DELIVERY_DATE>

<EXTRA_MESSAGE>free_store_pickup</EXTRA_MESSAGE>

</SHOPITEM>

 

<SHOPITEM>

<PRODUCTNAME>Grand Theft Auto V PC digitální verze</PRODUCTNAME>

<DESCRIPTION>Další pokračování vyhlášené série se konceptem vrací ke kořenům otevřeného dílu San 

Andreas, kde jste měli možnost kromě města cestovat také přilehlými oblastmi venkova. Hra bude mít nejroz-

sáhlejší území ze všech dosavadních GTA dílů; Los Santos, ve kterém se hra odehrává, je větší než herní svět 

Red Dead Redemption, GTA IV a San Andreas dohromady. Čekají vás města, vojenská základna, divočina, ale

i oceánské dno.

Bude možné plavat, potápět se, skákat padákem a mnoho dalšího. Ve hře se ujmete rovnou tří hlavních hrdinů, 

stárnoucích Michaela (odsouzený bankovní lupič) a Trevora (ranař a násilník) a mladého Frankieho (lupič

a šejdíř). Mezi nimi si budete moct libovolně přepínat skrze "rychlé menu", kdy se kamera zvedne nad město ve 

stylu Google Earth a vy pak jen na plánu vyberete postavu, do které se chcete "převtělit". Každý z hrdinů se při 

tom specializuje na něco jiného</DESCRIPTION>

<MANUFACTURER>Rockstar Games</MANUFACTURER>

<CATEGORYTEXT>Elektronika | Herní zařízení | Hry | Počítačové hry</CATEGORYTEXT>

<URL>http://www.obchod.cz/grand-theft-auto-v-pc-digitalni/</URL>

<IMGURL>http://www.obchod.cz/img/gta5.jpg</IMGURL>

<PRICE_VAT>1199</PRICE_VAT>

<DELIVERY_DATE>0</DELIVERY_DATE>

<EXTRA_MESSAGE>free_store_pickup</EXTRA_MESSAGE>

</SHOPITEM>


