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 Uma cópia mais antiga, com nomes de bancos, em seu primeiro lançamento com o jogo Need for Speed: Underground que apareceu em 1990. O jogo Need for Speed: Underground foi o primeiro jogo da franquia lançado no Playstation, com fases bem diferentes dos outros lançamentos da franquia. Ele teve sucesso, e logo em 1994 foi lançado na Amiga, em português. Atualmente existem ao menos
três versiones do jogo na PC, nas plataformas Xbox e PS4. Alguns jogos do franquia foram desenvolvidos por SEGA, mas outros foram desenvolvidos por Electronic Arts (EA). Jogos desenvolvidos por SEGA incluem aplicativo em nuvem no Need for Speed Most Wanted, aplicativo PlayStation Network e aplicativo Xbox Live Arcade no Need for Speed: Hot Pursuit, aplicativo PlayStation Network
no Need for Speed: Undercover e aplicativo PlayStation Network no Need for Speed: Carbon. A seção Infográfica da SEGA do jogo Need for Speed de 1987 para 2019 (em inglês). Especificamente desenvolvido pela Psyonix desde o lançamento do jogo Need for Speed No Limits (NFS:NL) no PC/Xbox 360, o jogo Underground foi incluído no jogo NFS: Undercover como uma modificação para
corrigir falhas. O jogo Underground tem uma nova modificação no jogo NFS: Underground, em uma versão de arcade nova, agora com treinamento de drag-racing (aqui). A nova modificação Underground é similar ao modificação para corrigir falhas da versão do jogo NFS: Underground na PlayStation 2, como faz notar na imagem do jogo, embora a modificação Underground para corrigir falhas

tenha sido desenvolvida pela Psyonix. Além da modificação Underground 82157476af
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