Het Catan-universum wordt mobiel
Catan Universe, de nieuwe digitale uitvoering van de bordspelklassieker Catan,
is vanaf nu verkrijgbaar voor iOS en Android.
Alle spellen, alle platformen, een community voor alle digitale Catan-spelers – dat
is het nieuwe Catan-universum. Met Catan Universe kunnen spelers wereldwijd
aantreden tegen alle andere Catan-fans, op pc, Mac, iOS- of Android-apparaat.
Elke speler heeft slechts een account nodig om altijd en overal koers te zetten
naar nieuwe eilanden – op de thuiscomputer of met de smartphone in de trein.
Het bordspel Catan is een van de bekendste gezelschapsspelen wereldwijd. Sinds
de introductie in 1995, toen nog onder de naam "De kolonisten van Catan", heeft
het spel van Klaus Teuber, de gerenommeerde ontwerper van spellen, zich
ontwikkeld tot een cultmerk en wordt het spel ondertussen in vele miljoenen
huishouden wereldwijd gespeeld. Talrijke speluitbreidingen en -varianten zorgen
voor permanent spelplezier. Ook de digitale versies voor pc, Nintendo DS,
smartphones en tablets werden al miljoenen malen verkocht en hebben
bijgedragen aan de opbouw van een enorme fanbase, die nu op een digitaal
platform bijeen moet komen.
Net als bij het originele bordspel moeten de spelers bij Catan Universe straten en
steden bouwen en vaardig handelen met grondstoffen om heerser over Catan te
worden. Nieuwe afbeeldingen geven daarbij een echt speeltafelgevoel.
Catan Universe bevat zowel het bordspel "Catan" met de uitbreidingen "Steden &
Ridders" en "Zeevaarders" als ook het introductiespel voor het kaartspel "Het
duel". Overige spellen en scenario's uit de Catan-wereld zijn in voorbereiding.
Themasets brengen de spelers bovendien in geheel nieuwe werelden. Reeds
verkrijgbaar is de bekende "Vikingen"-set. Overige spannende themasets volgen
binnenkort. Bovendien kunnen de spelers zich met Catan-fans over de hele wereld
aaneensluiten tot gildes, chatten met de medespelers en hun eigen avatar
maken.
De app is gratis beschikbaar en het basisbordspel kan zonder aanmelding tegen
twee spelers worden gespeeld, net als het introductiespel van het kaartspel "Het
duel". Overige content kan via de introductie "Aankomst op Catan" worden
geactiveerd. Bovendien kunnen boekrollen worden behaald en vervolgens
worden ingezet om uitbreidingen en andere spelcontent voor beperkte tijd te
gebruiken. Het volledige basisspel en de complete uitbreidingen zijn ook
verkrijgbaar als eenmalige in-app-aankopen. Zo kan iedereen individueel zijn of
haar favoriete Catan-varianten kiezen en deze permanent activeren. De
verworven en geactiveerde content is beschikbaar op elk ondersteunde platform,
waarvoor de spelers zich met hun Catan Universe-account aanmelden.
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Vanaf nu kunnen gebruikers zich ook met iOS- en Android-apparaten meten met
de grote wereldwijde Catan Universe-community. De app is verkrijgbaar in de App
Store en bij Google Play en Amazon. Bovendien is de game beschikbaar als
browserversie voor pc en Mac op www.catanuniverse.de en als pc-versie bij
Steam.
Catan Universe wordt ontwikkeld door USM en de ontwikkelaarsstudio exozet in
nauwe samenwerking met Klaus Teuber en de firma Catan GmbH.
Wij wensen alle spelers veel plezier met de nieuwe app!

Informatie voor gebruikers van de tot nu toe gebruikte Catan-apps:
Catan heet nu Catan Classic
De bestaande Catan-apps (Catan resp. Catan HD) voor iOS en Android heten nu
Catan Classic om ze duidelijk te onderscheiden van de nieuwe Catan Universe.
De Classic-apps zullen na de lancering van Catan Universe voorlopig nog worden
ondersteund. Er komen echter geen inhoudelijke updates meer.
Overgaan van Catan Classic naar Catan Universe
Kopers van de Catan Classic-apps voor Android en iOS kunnen de content die ze
reeds in Catan Classic gekocht hebben, "Basisspel", "Zeevaarders" en "Steden en
Ridders", gratis activeren in Catan Universe en zo heel eenvoudig en zonder extra
kosten in het nieuwe Catan-universum starten.
Zo gaat u over:
1. Catan Universe gratis downloaden uit de App Store dan wel bij Google
Play of Amazon
2. Een Catan Universe-account aanmaken (hiervoor is alleen de vermelding
van een e-mailadres voor verificatie nodig)
3. Gegevens uit het Catan Universe-account invoeren in het nieuwe
transfermenu van de Catan Classic-app
4. De reeds gekochte content wordt automatisch geactiveerd in het Catan
Universe-account. De activering wordt bevestigd door een melding in
Catan Classic.
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