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WOLFENSTEIN® II: SEASON PASS
Vaše cesta za osvobozením Ameriky od nacistů právě začala. Vžijte se do role nových amerických 
hrdinů Josepha Stalliona, Jessicy Valiantové a Geralda Wilkinse! Navštivte dosud nepoznaná místa 
Ameriky zdecimovaná nacisty! Využijte svých zbraní i schopností k likvidaci všech nacistů, kteří vám 
vstoupí do cesty! Jen vy můžete překonat nacistickou hrozbu v... Kronice svobody!

Obsahuje epizodu 0!

One-time licence fee to download to multiple PS4 systems. Sign in to PSN is not required to use this on your primary 
PS4, but is required for use on other PS4 systems. See Health Warnings for important health information before using 
this product.

Tento kupon s kódem je vydán společností Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited a jeho uplatnění mohou 
vůči vydavateli provést pouze uživatelé, kteří jsou držiteli účtu SEN (dříve známého jako účet v síti PlayStation®Network) 
registrovaného v České republice. Pro uplatnění kuponů s kódem pro obsah/služby klasifikované jako „18“ musejí být 
uživatelé držiteli hlavního účtu SEN starší 18 let. Kromě toho platí, že uživatelé musejí být starší 7 let a uživatelé do 18 
let musí mít souhlas rodičů. Mohou platit ještě další věková omezení. Pro účty SEN platí Podmínky poskytování služeb 
PlayStation™Network (PSN). Přístup k obsahu/službám, na který se vztahuje tento kupon s kódem, podléhá Podmínkám 
poskytování služeb PlayStation™Network (PSN) a veškerým specifickým doplňujícím podmínkám, které se vztahují na 
obsah/služby, včetně Podmínek používání softwaru. Pokud si nepřejete přijmout tyto podmínky, nekupujte tento kupon 
s kódem. Je vyžadován systém PlayStation®3, PSP® (PlayStation®Portable), PlayStation®Vita, PlayStation®4 nebo jiný 
kompatibilní systém Sony a rovněž širokopásmové, Wi-Fi nebo 3G internetové připojení (v závislosti na vašem systému 
Sony). Za poplatky za připojení k internetu odpovídá uživatel. Funkce hry pro více hráčů v systému PlayStation®4  
(v závislosti na odpovídajícím obsahu/službách) je dostupná pouze uživatelům s uhrazeným přihlášením k odběru 
služeb PlayStation®Plus. Tento kupon s kódem není možno proměnit za hotovost a nesmí být dále prodán nebo jinak 
vyměňován. V případě jeho ztráty, odcizení či jiného použití bez vašeho svolení nebude nahrazen Kód je platný pouze pro 
jednorázové použití. Jeho platnost vyprší 12 měsíců od data nákupu. Plné znění podmínek viz eu.playstation.com/legal  
„Síť SEN a obchod PlayStation®Store: je podporován pouze anglický jazyk.“

“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 trademark of Sony Corporation. All rights reserved.

© 2017 Bethesda Softworks LLC, a ZeniMax Media company.  MachineGames, Bethesda, Bethesda Softworks, ZeniMax and related 
logos are registered trademarks or trademarks of ZeniMax Media Inc. in the U.S. and/or other countries. Wolfenstein, id, id Software, id 
Tech and related logos are registered trademarks or trademarks of id Software LLC in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved.
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