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A PlayStation®Network pénztárcát hitelkártya nélkül, egyszerűen fel lehet tölteni.
Töltsd fel PSN pénztárcádat, és vásárolj teljes játékokat, bővítményeket stb. a PS4, PS3 vagy PS Vita rendszereden 
keresztül elérhető PlayStation®Store áruházban. A PlayStation®Store áruházban többek között a következő nagyszerű 
tartalmak találhatók:
• Játékok és bővítmények
• Zene
• Avatárok és témák

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 18 év fölöttiek, 
és 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 PSN pénztárcában lévő összegeket a fi óktulajdonosok használhatják fel a magyarországi fi óktulajdonosok részére 
a PlayStation®Store áruházban rendelkezésre álló cikkek kifi zetésére. A 18 év alatti fi óktulajdonosokra további korlátozások 
vonatkoznak. Bizonyos előfi zetések vásárlásához szükséges, hogy a fi óktulajdonos regisztrált fi zetési kártyával rendelkezzen. 
PlayStation®3, PlayStation®Vita, PlayStation®4 rendszer vagy más kompatibilis Sony rendszer, valamint működő 
internetkapcsolat szükséges. Az internetkapcsolat díjai a felhasználót terhelik.
Az utalványkód pénzre nem váltható be, továbbá viszonteladása és egyéb kicserélése nem lehetséges. 
Elveszítés, eltulajdonítás, illetve az Ön engedélye nélkül történő felhasználás esetén nem cseréljük ki. 
Csak egyszeri felhasználásra érvényes.  

“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.
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