
HERNÍ DOPLNĚK*

PŘI KOUPI VEZMĚTE TUTO KARTU K POKLADNĚ

pro

Hodnocení plné verze hry: PEGI 12

*Je vyžadována plná verze hry

 SKU: Czech (-0)  Template Version: 1.0 -4 -0 -0

 Group: Game AddOn (-4)  Template: ESD Hanging Card Game AddOn - Front (-0) Platform: Digital Distribution ESD (1.0)

 Final size: 123x85mm 3rd Party

GRAPHICS and TEXT area

GAME PUBLISHER LOGO area  
3rd Party only (optional)

BACKGROUND GRAPHICS  
area only

12
3 

m
m

85 mm

 Language: CS Component: HNGCR Game Title: SIMS4BP2 Artwork Number: 0014

 Platform: ps4 SKU Code: XXXXXXXXXXXX Customer: Electronic Arts Job Number: p73352

CUTTER pXXX pXXX pXXXC YM K
 TAPESTRY 51-52 Frith Street. London. W1D 4SH
 t: +44 (0)20 7896 3300  f: +44 (0)20 7896 3339
 w: www.tapestry.co.uk



 SKU: Czech (-0)  Template Version: 1.0 -4 -0 -0

 Group: Game AddOn (-4)  Template: ESD Hanging Card Game AddOn - Back (-0)

SADA THE SIMS™ 4*

Obsahuje rozšíření The Sims 4 Hurá do práce!, herní balíček The Sims 4 Jdeme se najíst a kolekci The Sims 4 Báječná kuchyně.

HLAVNÍ OBSAH

The Sims 4 Hurá do práce! – Hrajte za své Simíky, i když jsou v práci, a rozhodněte, jestli budou jako šikovní lékaři zachraňovat 
životy, pátrat po zločincích v roli odvážných detektivů, vytvářet vynálezy jako šílení vědci nebo jestli začnou podnikat a pokusí 
se stát se similionáři.

The Sims 4 Jdeme se najíst – Pořiďte si restauraci a vyrazte se Simíky na jídlo. Otevřete si nejrůznější podniky a šéfujte jim 
– najměte zaměstnance a připravte dokonalý jídelní lístek, který vám přinese zisk a umožní další rozvoj podnikání. Vezměte 
Simíky do města na jídlo, pochutnejte si na nové experimentální kuchyni a bavte se s rodinou i s přáteli.

Kolekce The Sims 4 Báječná kuchyně – Užijte si legraci se zcela novým zmrzlinovačem a proměňte kuchyň svých Simíků. 
Přidejte pěkné příslušenství a vybavení a vdechněte kuchyni moderní vzhled.

Jednorázová licence na stahování do více systémů PS4. Pro využití na primárním PS4 není přihlášení k PSN vyžadováno, je však 
vyžadováno na ostatních systémech PS4. 

Než začnete tento produkt používat, přečtěte si důležité zdravotní informace v sekci 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.“

*VYŽADUJE ZÁKLADNÍ HRU THE SIMS 4 (PRODÁVÁ SE SAMOSTATNĚ) A VŠECHNY HERNÍ AKTUALIZACE.

“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.

EA Swiss Sàrl, Place du Molard 8, 1204 Geneva, Switzerland.

Materiály The Sims 4 © 2018 Electronic Arts Inc. EA, logo EA, Maxis, logo Maxis, The Sims a design The Sims plumbob jsou 
ochranné známky společnosti Electronic Arts Inc.
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