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Přidej si snadno prostředky na svůj účet v síti PlayStation™Network i bez kreditní karty. Lze uplatnit na veškeré 
produkty v největší knihovně obsahu pro PlayStation® na světě, jejíž součástí jsou: 
• hry
• virtuální měna a doplňky 
• předplatné a mnoho dalšího

JAK UPLATNIT:
1. Přihlaste se do služby PlayStation™Network nebo si vytvořte účet na stránkách playstation.com.
2. V obchodě PlayStation™Store přejděte do nabídky „Uplatnit kódy“ a zadejte 12číselný kupon s kódem.
Vydavatel kuponu s kódem: společnost Sony Interactive Entertainment Network Europe Ltd (identifikační číslo společnosti 
06020283) se sídlem na adrese 10 Great Marlborough Street, Londýn, W1F 7LP, Spojené království. Možnost uplatnění 
u vydavatele mají pouze uživatelé ve věku nejméně 18 let s účtem služby PlayStation™Network registrovaným pro Českou 
republiku. Platí podmínky služby, zásady ochrany soukromí, podmínky pro kupon s kódem, podmínky používání softwaru 
a další specifické podmínky pro obsah a/nebo služby. Viz webovou stránku www.playstation.com/legal/PSNTerms. Pokud tyto 
podmínky nepřijímáte, neprovádějte nákup. Uplatňující držitelé účtu (i jeho dětské účty) mohou využít finanční prostředky 
z peněženky PSN k platbě za položky v obchodě PlayStation™Store dostupné držitelům účtu v České republice. Na držitele účtu 
mladší 18 let se vztahují další omezení. Některé nákupy předplatného vyžadují, aby měl držitel účtu zaregistrovánu platební 
kartu. Je vyžadován kompatibilní systém značky Sony a také připojení k internetu. V souladu s platnými místními zákony 
platí, že kupon s kódem nelze vyměnit za hotovost a nelze jej znovu prodat ani jinak vyměnit. Pokud dojde ke ztrátě, krádeži, 
poškození po zakoupení nebo uplatnění bez vašeho svolení, nebude vám poskytnuta žádná náhrada. Nelze jej využít vícekrát.

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