
Οι όροι άδειας χρήσης λογισμικού είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση www.take2games.com/eula. Μη μεταβιβάσιμη πρόσβαση σε 
ειδικές δυνατότητες, όπως αποκλειστικό, κλειδωμένο, μεταφορτώσιμο ή διαδικτυακό περιεχόμενο, υπηρεσίες ή λειτουργίες, 
ενδέχεται να απαιτεί αριθμό σειράς μίας χρήσης, πρόσθετο κόστος ή/και εγγραφή διαδικτυακού λογαριασμού (13+). Η 
πρόσβαση σε ειδικές δυνατότητες ίσως απαιτεί σύνδεση στο Διαδίκτυο, ενδέχεται να μην διατίθεται για όλους τους χρήστες, 
ενώ, κατόπιν ειδοποίησης 30 ημερών, ενδέχεται να τερματιστεί, να τροποποιηθεί ή να προσφερθεί υπό άλλους όρους. Τυχόν 
παραβίαση της άδειας χρήσης (EULA), του κώδικα συμπεριφοράς ή άλλων πολιτικών, ενδέχεται να επιφέρει περιορισμό ή 
τερματισμό της πρόσβασης στο παιχνίδι ή τον διαδικτυακό λογαριασμό.

ΘΡΥΛΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Οι μεγαλύτεροι παίκτες στην ιστορία του NBA  
από όλες τις 30 ομάδες, μαζί στα ρόστερ για πρώτη φορά. Δώστε τα όλα στο  
Quick Play για να αναδειχθούν οι πραγματικά κορυφαίοι των κορυφαίων της σειράς.

MyTEAM GOLD BOOSTER Ξεκινήστε δυναμικά την καριέρα σας με  
ένα δωρεάν Gold Booster. Περιλαμβάνει 5.000 VC και ένα πακέτο Gold MyTEAM pack,  
που περιέχει εγγυημένα την κάρτα ενός παίκτη επιπέδου Gold, καθώς και  
4 πρόσθετα αντικείμενα Gold.

2K BEATS Μια προσεγμένη γκάμα μουσικών επιλογών από όλον τον  
κόσμο, με καλλιτέχνες όπως Furture, Kendrick Lamar, Shakira, Nas, Def Leppard  
και πολλοί άλλοι.

ΠΑΙΞΤΕ ΟΠΩΣ ΕΣΕΙΣ ΘΕΛΕΤΕ Επιδείξτε τις δεξιότητές σας σε μια  
ποικιλία τρόπων και λειτουργιών παιχνιδιού, όπως MyCAREER, MyTEAM,  
The Association, Blacktop και πολλοί ακόμα.
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MΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ: Παρέχεται άδεια για αναπαραγωγή αυτού του λογισμικού σε εξουσιοδοτημένα συστήματα PlayStation®3 μόνο. Ενδέχεται να απαιτείται αναβάθμιση λογισμικού του συστήματος PlayStation®3. 
Κάθε αναρμόδια πρόσβαση, χρήση, ή μεταφορά του προϊόντος ή των απαράδοτων εργασιών περί πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων απαγορεύεται. Δείτε την ιοτοσελίδα eu.playstation.com/terms  
για να γνωριζετε τα πλήρη δικαιώματα χρήσης. Τα προγράμματα Βιβλιοθήκης ©1997-2017 στην Sony Interactive Entertainment Inc. χορήγησαν άδεια αποκλειστικά στην Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE). 
H ΜΕΤΑΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ Η ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΡΗΤΩΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ SIEE. Το PlayStation®Network, PlayStation®Store 
και το PlayStation®Home υπόκεινται σε όρους χρήσης και δεν είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες και τις γλώσσες (eu.playstation.com/terms). Απαιτείται υπηρεσία 
ευρυζωνικής σύνδεσης στο Διαδίκτυο. Οι χρήστες επιβαρύνονται με τις χρεώσεις για πρόσβαση σε ευρυζωνικές υπηρεσίες. Ισχύουν χρεώσεις για μέρος του 
περιεχομένου. Οι παίκτες πρέπει να είναι άνω των 7 ετών και, για παίκτες κάτω των 18 ετών, απαιτείται η συγκατάθεση των γονέων. Τα χαρακτηριστικά του 
δικτύου παρέχονται κατόπιν εύλογης ειδοποίησης – βλ. eu.playstation.com/gameservers για περισσότερες λεπτομέρειες. Διατίθεται άδεια για πώληση μόνο στην 
Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Αφρική, την Ινδία και την Ωκεανία.

1~7 παίκτες DUALSHOCK 3
λειτουργία δόνησης

Δυνατότητες
δικτύου

Παίκτες σε δίκτυο
2~104 MB τουλάχιστον HD 720p

1080i • 1080p

“2”, “PlayStation” and “Ã” are trademarks or registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. “Blu-ray Disc™” and “Blu-ray™” are  
trademarks of the Blu-ray Disc Association. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. DTS® is a registered trademark and DTS Digital 
Surround™ is a trademark of DTS, Inc. NBA 2K18 ©2017 Take-Two Interactive Software, Inc. Published by Take-Two Interactive Software, Inc. Developed by Visual 
Concepts. © 2005-2017 Take-Two Interactive Software και οι θυγατρικές της. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η επωνυμία 2K, το λογότυπο 2K, καθώς και η 
επωνυμία Take-Two Interactive Software είναι όλα εμπορικά σήματα ή/και σήματα κατατεθέντα της Take-Two Interactive Software, Inc. Οι αναπαραστάσεις του NBA 
και μεμονωμένων ομάδων-μελών του NBA αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της NBA Properties Inc. και των αντίστοιχων ομάδων-μελών του NBA. © 2017 NBA 
Properties, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Ευρεσιτεχνίες και 
αιτήσεις ευρεσιτεχνίας σε εκκρεμότητα: www.take2games.com/Legal. 2K, Saxon House, 2-4 Victoria Street, Windsor, Berkshire, SL4 1EN, England. Made in Austria. All rights reserved.
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