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DOPLNĚK DO HRY*

*Vyžadována plná hra
Plná hra s klasifi kací: PEGI 12
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THE CREW® 2 SEASON PASS 
Vyžadována plná hra

Obsahuje: 
• Deluxe balíček Motorsports 
 - 3 vozidla s dřívějším přístupem a 3 vzhledy 
• Season Pass 
 - 3 exkluzivní vozidla, 22 vozidel s dřívějším přístupem, 1 exkluzivní dům a 2 vzhledy, 20% VIP slevu v  
 obchodě, a mnoho dalšího…

Během průzkumu a ovládnutí země, vzduchu a moře napříč celými Spojenými 
státy americkými se postavte proti americké motorsport scéně. S širokou škálou 
automobilů, motocyklů, lodí a letadel soutěžte ve spoustě disciplín.
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.

Vydavatel kuponu s kódem: společnost Sony Interactive Entertainment Network Europe Ltd (identifikační číslo společnosti 
06020283) se sídlem na adrese 10 Great Marlborough Street, London, W1F 7LP, UK. Uplatnit u vydavatele jej mohou pouze 
uživatelé, kteří jsou držiteli účtu Sony Entertainment Network (SEN) zaregistrovaného pro Českou republiku. Platí podmínky služby, 
Zásady ochrany soukromí, Podmínky pro kupon s kódem, Podmínky použití softwaru a další specifické podmínky pro obsah 
a/nebo služby. Viz webová stránka www.playstation.com/legal/PSNTerms. Pokud tyto podmínky nepřijímáte, neprovádějte 
nákup. Uživatelé musejí být ve věku 7 let nebo více a pokud ještě nedosáhli 18 let, je nutný souhlas rodičů. Uživatelé musejí 
mít odpovídající věk, aby mohli uplatnit kupon s kódem pro obsah a/nebo služby klasifikované podle věku. Funkce online 
multiplayeru v systému PlayStation®4 (v platných případech pro obsah a/nebo služby) je k dispozici pouze uživatelům, 
kteří mají aktuální a uhrazené předplatné služby PlayStation®Plus. Je vyžadován systém PlayStation®3, PlayStation®Vita, 
PlayStationv4 nebo jiný kompatibilní systém značky Sony a také funkční připojení k internetu. Poplatky za připojení k internetu 
hradí uživatel. Kupon s kódem nelze vyměnit za hotovost a nelze jej znovu prodat ani jinak vyměnit. Pokud dojde k jeho ztrátě, 
poškození, krádeži nebo uplatnění bez vašeho svolení, nebude vám poskytnuta žádná náhrada. Nelze jej využít vícekrát. 

“2”, “PlayStation” and “Ø” are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. “Sony Entertainment Network”  
is a registered trademark or trademark of Sony Corporation. All rights reserved.

The Crew 2 © 2018 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. The Crew logo, Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered 
trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. Published and developed by Ubisoft Entertainment.
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