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CALL OF DUTY®: WWII - THE WAR MACHINE
Tensions escalate in DLC Pack 2 for Call of Duty®: WWII - The War Machine. Stop the Axis advance in 
three new Multiplayer maps that illustrate the power and global reach of the Nazi War Machine. Strike 
back with the Allied forces during the invasion of Sicily in a new objective based War Mode mission. 
Plus, experience the latest chapter in the Nazi Zombies story.

Jednorázový licenční poplatek ke stažení do více systémů PS4. Přihlášení do služby PSN není nutné na 
primárním systému PS4, ale je vyžadováno pro použití v dalších systémech PS4. 

Před použitím produktu si pročtěte důležitá zdravotní varování.

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.

Not actual in-game images. Game sold separately and is required to play this DLC pack. As content becomes available, it can be 
downloaded from the Call of Duty®: WWII in-game store and should not be downloaded from any other market place or you will be 
charged twice. This DLC pack is included in the Call of Duty®: WWII Season Pass; if you have purchased the Season Pass please not also 
purchase this DLC pack, as you will be charged for it. Activision may modify or discontinue online services at its discretion on reasonable 
notice. USE OF THIS PRODUCT IS SUBJECT TO THE TERMS OF SERVICE AND PRIVACY POLICY AT SUPPORT.ACTIVISION.COM. IF YOU DO 
NOT WISH TO ACCEPT THE TERMS OF SERVICE AND PRIVACY POLICY PLEASE DO NOT PURCHASE THIS PRODUCT. ONLINE PLAY REQUIRES 
BROADBAND INTERNET CONNECTION.

DLC Map Packs, when available, will launch on PS4™ 30 days prior to launch on other platforms. Map Packs sold separately.

For more information, please visit www.callofduty.com.

© 2018 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION, CALL OF DUTY, and CALL OF DUTY 
WWII are trademarks of Activision Publishing, Inc. All other trademarks and trade 
names are the properties of their respective owners.
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