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NAPLNĚNÍ
PENĚŽENKY

Nejnovější hry,
doplňky a další

85 mm

Platform: Digital Distribution ESD (1.0)

Group: Wallet Top Up (-0)

Template: ESD Hanging Card Wallet Top Up - Front (-0)

SKU: Czech (-0)

Template Version: 1.0 -0 -0 -0

Final size: 123x85mm
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Přidávej jednoduše finanční prostředky do své peněženky služby PlayStation™Network bez použití kreditní karty.
Doplň si finanční prostředky do peněženky služby PlayStation™Network a nakupuj hry, doplňkový obsah a další věci z obchodu
PlayStation®Store prostřednictvím systémů PS4, PS3 nebo PS Vita. Skvělý obsah, který najdeš v obchodě PlayStation®Store:
• Hry adoplňkový obsah
• Hudba
• Avatary a motivy

123 mm

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 a poté vyber možnost „Pokračovat“.
5 Kupon s kódem aktivuj podle pokynů uvedených na obrazovce.
POZNÁMKA: Kupon s kódem vydává společnost Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited
(identifikační číslo společnosti 03277793) 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
03277793) se sídlem na adrese 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, UK. Uplatnit u vydavatele jej mohou pouze
uživatelé ve věku 18 let a více, 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.
Držitelé účtu mohou využít finanční prostředky z peněženky služby PSN pro platbu za položky PlayStation®Store dostupné
držitelům účtu v České republice. Platí další omezení pro držitele účtu mladší 18 let. Některé nákupy předplatného vyžadují,
aby měl držitel účtu zaregistrovánu platební kartu.
Je vyžadován systém PlayStation®3, PlayStation®Vita, PlayStation®4 nebo jiný kompatibilní systém značky Sony a také
funkční připojení k internetu. Poplatky za připojení k internetu hradí uživatel.
Kupon s kódem nelze vyměnit za hotovost a nelze jej znovu prodat ani jinak vyměnit. Pokud dojde k jeho ztrátě, poškození,
krádeži nebo uplatnění bez vašeho svolení, nebude vám poskytnuta žádná náhrada. Nelze jej využít vícekrát.
“2”, “PlayStation”, “Ø” and “Ã” are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.
Also, “Õ” is a trademark of the same company. “Sony Entertainment Network” is a registered trademark
or trademark of Sony Corporation. All rights reserved.

85 mm

Platform: Digital Distribution ESD (1.0)

Group: Wallet Top Up (-0)

Template: ESD Hanging Card Wallet Top Up - Front (-0)

SKU: Czech (-0)

Template Version: 1.0 -0 -0 -0

Final size: 123x85mm

