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CRIMINAL ENTERPRISE STARTER PACK
Criminal Enterprise Starter Pack je ten nejrychlejší způsob, jak mohou noví hráči GTA Online rozjet 
svou dráhu zločinu. Získejte přístup k velké spoustě toho nejlepšího obsahu v GTA Online – v hodnotě 
přes 10 000 000 GTA$. Pokud už Criminal Enterprise Starter Pack máte, tento balík si nekupujte.

Stažení na více systémů PS4 podmíněno jednorázovým licenčním poplatkem. Přihlášení k účtu PSN není na vašem 
hlavním systému PS4 vyžadováno; na ostatních systémech PS4 však ano.

Před použitím tohoto produktu si přečtěte zdravotní varování, kde naleznete důležité zdravotní informace.

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.

For game specific customer support inquiries, visit rockstargames.com/support

Take-Two Interactive, Saxon House, 2-4 Victoria Street, Windsor, Berkshire, SL4 1EN, England.

POZNÁMKA: Dodatečný obsah, vyžaduje Grand Theft Auto V. Tento obsah je přístupný pouze v GTA Online, ve hře bude označený jako 
BEZPLATNÝ a nemá žádnou obchodovatelnou hodnotu, včetně aut. Po instalaci spusťte GTA Online a vyzvedněte si předměty z herních 
obchodů a webových stránek dle pokynů. Porušení EULA, Pravidel chování či dalších zásad může mít za následek omezení či zrušení 
přístupu do hry či na online účet. Tento nepřenosný obsah může sloužit k přístupu ke speciálním funkcím, jako je třeba exkluzivní, 
odemykatelný, online či stažitelný speciální obsah, služby a funkce. Přístup ke speciálním funkcím může vyžadovat připojení na 
internet, nemusí být dostupný všem uživatelům a může být 30 dnů po oznámení ukončen, pozměněn nebo nabízen za jiných 
podmínek. Některé speciální funkce jsou exkluzivní pro určité herní platformy či metody nákupu a nelze je zakoupit samostatně. 
Podrobnosti na http://support.rockstargames.com. Rockstar Games, Inc. ©2008-18. Rockstar Games, Grand Theft Auto, GTA Five, 
Grand Theft Auto Online a r jsou značky/loga/autorská práva Take-Two Interactive. Všechny ostatní známky a obchodní značky 
jsou majetkem příslušných vlastníků.
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