Tytuł główny nagłówka
podtytuł nagłówka

Nazwa PlayStation Plus 3 miesiące - Klucz
wydawca : Sony Interactive Entertainment

Cena: 99.90 zł
Uwaga! Grymel.pl jest pośrednikiem w dystrybucji i nie ma podstawy prawnej do wystawienia faktury VAT.
Subskrypcja na 3 Miesiące Granie na zupełnie nowym poziomie. Jeszcze dziś dołącz do PlayStation®Plus.
Przyłącz się do globalnej społeczności graczy.
Odkrywaj nowe okazje do grania.
Ciesz się korzyściami
dostępnymi wyłącznie dla członków. Wzbogać swoje wrażenia z korzystania z PlayStation® dzięki
PlayStation® Plus INSTRUKCJE WYKORZYSTANIA:
Wpisz się na swoje konto SEN. Jeżeli nie masz
konta, załóż je na stronie playstation.com
Przejdź do PlayStation®Store na swojej konsoli lub przez stronę
internetową.
Wybierz opcję „Realizacja kodów” (na PS Vita dotknij najpierw ikony Opcje u dołu ekranu).
Podaj swój 12-znakowy kod z kuponu i wybierz polecenie „Kontynuuj”
Postępuj zgodnie z instrukcjami
wyświetlanymi na ekranie, aby wykorzystać swój kod kuponu UWAGA:
Kod kuponu wydany przez firmę
Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (zarejestrowaną pod numerem 03277793), z siedzibą
pod adresem 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Wielka Brytania. Sprzedawca detaliczny działa
jako pełnomocnik wydawcy kodu kuponu. Zastosowanie mają pełne warunki korzystania, które można znaleźć
na stronie www.playstation.com/legal/PSNTerms ZASADY i WARUNKI KORZYSTANIA:
Wydawca
kodu kuponu: firma Sony Interactive Entertainment Network Europe Ltd (zarejestrowana pod numerem
03277793), z siedzibą pod adresem 10 Great Marlborough St., Londyn, W1F 7LP, Wielka Brytania. Kod może
być zrealizowany wyłącznie u wydawcy przez użytkowników, którzy mają konto Sony Entertainment Network
(SEN) zarejestrowane w Polsce. Zastosowanie mają warunki świadczenia usługi, polityka prywatności, warunki
korzystania z kodu kuponu, warunki użytkowania oprogramowania oraz dodatkowe warunki dotyczące
treści/usług. Odwiedź stronę www.playstation.com/legal/PSNTerms. Jeżeli nie akceptujesz tych warunków, nie
dokonuj zakupu. Użytkownicy muszą mieć ukończone 7 lat. Użytkownicy, którzy nie ukończyli 18 lat, muszą
mieć zgodę rodziców na utworzenie konta, a także zgodę osoby opłacającej rachunek, by zrealizować ten kupon.
W zależności od wieku użytkownika realizującego kod dostępne są różne materiały/usługi PlayStation®Plus.
Funkcje online niektórych gier mogą zostać wycofane po wcześniejszym powiadomieniu. Gry dostępne w
ramach subskrypcji mogą ulec zmianie. Dostępność usług nie jest gwarantowana. OSTRZEŻENIE: JEST TO
SUBSKRYPCJA CIĄGŁA. Czas trwania: do momentu anulowania; Częstotliwość pobierania opłat: co
miesiąc, co 3 miesiące lub co rok (jak określono na odwrocie). Kwota: cena w PS Store w dniu, gdy płatność jest
należna. Płatność zostanie pobrana z portfela PSN. Pierwsza płatność zostanie pobrana na koniec okresu
początkowego, liczonego od daty realizacji kodu (uwaga: płatność może być większa niż cena zapłacona za kod
kuponu). Kolejne zmiany cen będą zapowiadane pocztą elektroniczną. Jeżeli w portfelu nie ma wystarczającej
ilości środków, wymaganą kwotą zostanie obciążona metoda płatności zarejestrowana na Twoim koncie SEN
(jeśli jest taka metoda). Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie, wygaśnie ona na zakończenie
bieżącego okresu rozliczeniowego. Nie otrzymasz zwrotu poniesionych płatności. Wymagane jest połączenie z
Internetem. Kodu kuponu nie można wymienić na gotówkę; sprzedać ani wymienić na cokolwiek innego; nie
zostanie on wymieniony w przypadku jego zagubienia, kradzieży lub wykorzystania bez Twojej zgody; można
go zrealizować tylko raz. Sprzedawca detaliczny działa jako pełnomocnik wydawcy.
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