
 SKU: Czech (-0)  Template Version: 1.0 -0 -0 -0

MĚSÍČNÍ 
 ČLENSTVÍ 

 

3

Dej hraní na systému PlayStation® šťávu  
se službou PlayStation®Plus

*údaje pro budoucí fakturaci viz vzadu
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Zažij novou úroveň hraní. Staň se už dnes členem služby PlayStation®Plus. 
• Připoj se k  celosvětové komunitě hráčů. 
• Objev nové možnosti hraní. 
• Využij exkluzivní členské výhody.

POKYNY PRO AKTIVACI: 
1. Přihlas se ke svému účtu SEN. Pokud ho nemáš, vytvoř si ho na adrese playstation.com
2. Jdi na své konzoli nebo přes náš web do obchodu PlayStation®Store.
3. Vyber možnost „Uplatnit kódy“ (na systému PS Vita nejdřív klepni na ikonu Možnosti v dolní části obrazovky).
4. Zadej 12místný kód z kuponu apoté vyber možnost „Pokračovat“.
5. Kupon s kódem aktivuj podle pokynů uvedených na obrazovc.
POZNÁMKA: Kupon s kódem vydává společnost Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited  
(identifikační číslo společnosti 06020283) se sídlem na adrese 10 Great Marlborough Street, Londýn, W1F 7LP,  
Spojené království. Platí úplné podmínky uvedené na webu www.playstation.com/legal/PSNTerms

Vydavatel kuponu s kódem: společnost Sony Interactive Entertainment Network Europe Ltd (identifikační číslo společnosti 
06020283) se sídlem na adrese 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, UK. Uplatnit u vydavatele jej mohou pouze 
uživatelé, kteří jsou držiteli účtu Sony Entertainment Network (SEN) zaregistrovaného pro Českou republiku. Platí podmínky 
služby, Zásady ochrany soukromí, Podmínky pro kupon s kódem, Podmínky použití softwaru a další specifické podmínky 
pro obsah a/nebo služby. Viz webová stránka www.playstation.com/legal/PSNTerms. Pokud tyto podmínky nepřijímáte, 
neprovádějte nákup. Uživatelé musejí být ve věku 7 let nebo více. Uživatelé mladší 18  let potřebují k  vytvoření účtu 
a k  uplatnění tohoto kuponu souhlas rodičů a souhlas plátce faktury. Obsah a/nebo služby PlayStation®Plus se liší 
podle toho, jaký je věk uživatele uplatňujícího kupón.  Online funkce jednotlivých her mohou být po upozornění 
staženy. Hry obsažené v  předplatném se mohou měnit. Dostupnost služeb není garantována. VAROVÁNÍ: TOTO  
JE TRVALÉ PŘEDPLATNÉ. Trvání: až do zrušení. Frekvence fakturace: každý měsíc, jednou za 3  měsíce nebo ročně (jak  
je zobrazeno výše). Fakturovaná částka: Cena v  obchodě PS Store k  datu splatnosti platby. Platba bude odečtena z  vaší 
peněženky  PSN. První platba bude odečtena na konci počátečního období, měřeno od uplatnění (Poznámka: může 
to být více, než kolik jste zaplatili za tento kupon s kódem). Na následné změny cen budete upozorněni e-mailem. 
Pokud nebude v peněžence dostatek finančních prostředků, bude požadovaný zůstatek stržen pomocí platební 
metody registrované na vašem účtu SEN (pokud existuje). Své předplatné můžete kdykoli zrušit. Předplatné pak bude 
ukončeno na konci aktuálního fakturačního období. Provedené platby vám nebudou vráceny. Je nutné připojení 
k  internetu. Kupon s  kódem nelze vyměnit za hotovost a nelze jej znovu prodat ani jinak vyměnit; pokud dojde ke ztrátě, 
poškození, krádeži nebo uplatnění kuponů s  kódem bez vašeho svolení, nebude vám poskytnuta žádná náhrada; nelze jej 
využít vícekrát. 

“2”, “PlayStation”, “Ø” and “ ” are registered trademarks  
of Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.
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