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Získej ještě lepší zážitek s PlayStation®

Online multiplayer Skvělé hry Exkluzivní výhody

Využij je na cokoli v obchodě PlayStation™Store. PlayStation®Plus je předplatné s automaticky  
účtovanými poplatky; podrobnosti najdete na zadní straně.
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Na svůj účet v PlayStation™Network (PSN) si můžeš snadno přidat prostředky na cokoli z obrovské knihovny obsahu obchodu 
PlayStation Store (PS Store), včetně:
•  Předplatného služby PlayStation Plus (PS Plus)* s online hraním pro více hráčů, hrami každý měsíc, exkluzivními slevami  

a dalšími 
• Her 
• Virtuální měny a doplňků 
• A mnohem více

JAK UPLATNIT:
1. Přihlas se do služby PSN nebo si vytvoř účet na playstation.com.
2.  Přejdi na „Redeem Codes” v obchodě PS Store a zadejte 12místný kód poukázky (Kód).
3.  Chceš-li zakoupit službu PS Plus pomocí prostředků z tohoto kódu, vyber plán předplatného podle tvého výběru  

a dokonči nákup*.
*Pro nákup služby PSN Plus v rámci měsíčního platebního plánu musítš mít na svém účtu uloženou kreditní/debetní kartu 
nebo službu PayPal. Využitelné pouze uživateli staršími 18 let, kteří mají účet pro PSN registrovaný v České republice.
 
Prostředky peněženky PSN mohou být použity majitelem účtu (a jeho dětskými účty členů rodiny) k platbě za položky  
v obchodě PS, které jsou k dispozici držitelům účtu v České republice. Používání kódu podléhá těmto podmínkám a smluvním 
podmínkám, zásadám ochrany osobních údajů, podmínkám kódu poukázky, podmínkám používání softwaru a dalším 
podmínkám pro obsah/službu na www.playstation.com/legal/PSNTerms. Pokud tyto podmínky nepřijmete, nenakupujte. 
V souladu s platnými místními zákony nelze kód vyměnit za hotovost a nelze jej dále prodat ani jinak vyměnit. Kód nebude 
nahrazen v případě ztráty, odcizení, poškození po nákupu nebo jiného použití bez vašeho souhlasu. Platí pouze pro 
jednorázové použití. Je vyžadován kompatibilní systém a připojení k internetu.

PLAYSTATION PLUS:  
K zakoupení konkrétního plánu PS Plus může být nutná dodatečná platba. UPOZORNĚNÍ: SLUŽBA PS Plus je předplatné 
s opakovanými poplatky za předplatné, které se účtují automaticky (za aktuální cenu v obchodě PS Store), dokud 
nebude předplatné zrušeno. Pokud vaše peněženka nemá dostatek finančních prostředků, bude vám platba účtována 
na výchozí platební metodu vašeho účtu. Službu PS Plus můžete kdykoli zrušit, takže její platnost vyprší na konci aktuálního 
fakturačního období. Hry (a jejich funkce) a výhody zahrnuté do služby PS Plus se mohou změnit. Platí další podmínky, viz 
https://www.playstation.com/legal/ps-plus-usage-terms/. Služba PS Plus je k dispozici pouze uživatelům starším 7 let a 
obsah/služby se liší podle věku uživatele. Vydavatel kódu poukázky: Sony Interactive Entertainment Network Europe Ltd  
(č. 06020283), 10 Great Marlborough St, Londýn, W1F 7LP, Velká Británie. Tato karta je uplatnitelná pouze vůči vydavateli. 

“PlayStation Family Mark”, “PlayStation Plus icon”, and “PlayStation” are registered trademarks or trademarks of  
Sony Interactive Entertainment Inc.
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