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Turbózd fel a PlayStation® nyújtotta 
élményt a PlayStation®Plus-szal

*A jövőbeni számlázási adatok a hátoldalon találhatók
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Emeld a játékélményedet a következő szintre. Legyél a PlayStation®Plus tagja még ma.
• Csatlakozz a játékosok nemzetközi közösségéhez.
• Fedezz fel új játéklehetőségeket.
• Élvezd az exkluzív tagsággal járó előnyöket.

FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁSOK:
1. Jelentkezz be SEN-fi ókodba. Ha nincs fi ókod, hozz létre egyet a playstation.com weboldalon.
2. Konzolodon vagy weboldalunkon keresztül menj a PlayStation®Store áruházba.
3.  Válaszd ki a „Redeem Codes” (Kódok felhasználása) lehetőséget (PS Vita konzolon előbb érintsd meg az Options (Beállítások) 

ikont a képernyő alján).
4. Add meg a 12 számjegyből álló utalványkódot, majd válaszd a „Continue” (Folytatás) lehetőséget.
5. Az utalványkód megszerzéséhez kövesd az képernyőn látható utasításokat.
MEGJEGYZÉS: Az utalvány kibocsátója a Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited 
(10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, Egyesült Királyság; cégjegyzékszám: 03277793). 
A részletes feltételek a www.playstation.com/legal/PSNTerms oldalon találhatók.

Az utalványkód kibocsátója: Sony Interactive Entertainment Network Europe Ltd (cégjegyzékszám: 03277793), 10 Great 
Marlborough St, London, W1F 7LP, UK. Csak a kibocsátónál váltható be olyan felhasználók által, akik a Magyarországhoz 
regisztrált Sony Entertainment Network (SEN) fi ókkal rendelkeznek. A Szolgáltatási Feltételek, Adatvédelmi Szabályzat, 
Utalványkód Feltételek, Szoftverfelhasználási Feltételek és további tartalomra/szolgáltatásra vonatkozó feltételek 
alkalmazandók. Lásd: www.playstation.com/legal/PSNTerms. Ha a feltételeket nem fogadja el, lépjen vissza a vásárlástól. 
A felhasználóknak 7 év fölöttieknek kell lenniük. A 18 évesnél fi atalabb felhasználóknak szülői engedély szükséges 
fi ók létrehozásához, illetve számlafi zetői engedély a jelen utalvány beváltásához. A PlayStation®Plus tartalom/
szolgáltatások a beváltó felhasználó korától függően változnak. Adott játékok online funkciói megfelelő értesítést 
követően visszavonásra kerülhetnek. Az előfi zetésben foglalt játékok változhatnak. A szolgáltatás elérhetősége 
nem garantált. FIGYELEM: FOLYAMATOS ELŐFIZETÉS. Időtartam: lemondásig; Számlázási gyakoriság: havonta, 3 havonta 
vagy évente (lásd a túloldalon). Számlázott összeg: a fi zetés esedékességekor érvényes PS áruházbeli ár. A fi zetendő 
összeget az Ön PSN pénztárcájából vonjuk le. Az első fi zetendő részlet levonására a kezdeti időszak végén kerül 
sor, a beváltástól számítva (Figyelem: ez több is lehet, mint amennyit Ön ezért az utalványkódért fi zetett). Az ezt 
követő árváltozásokról e-mailben küldünk értesítést.  Ha a pénztárcájában lévő összeg nem elegendő, a szükséges 
egyenleget a SEN fi ókjában regisztrált fi zetési módszer szerint terheljük (ha van ilyen). Az előfi zetést bármikor 
lemondhatja; ez esetben az előfi zetés az akkor aktuális számlázási időszak végén jár le. A teljesített kifi zetéseket 
nem térítjük vissza. Internetkapcsolat szükséges. Az utalványkód pénzre nem váltható be; viszonteladása és egyéb 
kicserélése nem lehetséges; elveszítés, eltulajdonítás vagy egyébként az Ön engedélye nélkül történő felhasználás esetén 
nem cseréljük ki; csak egyszeri felhasználásra érvényes.  

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