
Διαβάστε τις εσώκλειστες πληροφορίες 
σχετικά με τις επιληπτικές κρίσεις 
φωτοευαισθησίας και άλλες σημαντικές 
πληροφορίες για την ασφάλεια και την υγεία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ EU

Για χρήση μόνο με τα συστήματα Xbox One®. Απαιτείται δίσκος παιχνιδιού και χώρος αποθήκευσης έως και 60 GB (υπόκεινται σε αλλαγές). 
Επιπρόσθετος χώρος αποθήκευσης, εξοπλισμός, σύνδεση ευρείας ζώνης (ισχύουν οι χρεώσεις του ISP), λογαριασμός Microsoft® και το Xbox Live® 
ενδέχεται να απαιτούνται για την εγκατάσταση, για ορισμένες ενημερώσεις και δυνατότητες, καθώς και για τη διατήρηση ορισμένων ρυθμίσεων 
και πληροφοριών παιχνιδιού (xbox.com/xboxone/gettingstarted και xbox.com/live). Οι λειτουργίες, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και οι απαιτήσεις 
συστήματος ποικίλλουν ανά χώρα και υπόκεινται σε αλλαγές ή κατάργηση με την πάροδο του χρόνου. Πρέπει να αποδεχθείτε τη Σύμβαση παροχής 
υπηρεσιών της Microsoft στη διεύθυνση microsoft.com/msa. Το παιχνίδι περιέχει αγορές εντός εφαρμογής. Η δυνατότητα 4K Ultra HD δεν είναι 
διαθέσιμη σε κονσόλες Xbox One ή Xbox One S. 
Tα βελτιωμένα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού στο Xbox One X θα είναι διαθέσιμα με τη κυκλοφορία σχετικής ενημέρωσης περιεχομένου (update). 
Πληροφορίες για τα παιχνίδια στη διεύθυνση xbox.com/xonexenhanced.
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.
© 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. 
© 2017 Microsoft.
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Xbox One X Enhanced

Ultra HD

Υψηλό δυναμικό εύρος

Παιχνίδι Xbox για έναν παίκτη

Παιχνίδι Xbox για πολλούς  
παίκτες [2-4]

Παιχνίδι Xbox συνεργατικό  
για πολλούς παίκτες [2-4]

Xbox Live για πολλούς   
παίκτες [2-10]

Xbox Live συνεργατικό  
για πολλούς παίκτες [2-10]

WWW.FACEBOOK.COM/NBA2K

Το μέλλον των λειτουργιών αθλητικής καριέρας του παιχνιδιού είναι εδώ και σας επιτρέπει να παίζετε το παιχνίδι όπως 
εσείς θέλετε. Προωθήστε την καριέρα σας στα παιχνίδια NBA, κυριαρχήστε στα γήπεδα στο The Playground, δηλώστε 
συμμετοχή στο σιρκουΐ Pro-Am ή ανακαλύψτε καταστήματα και χώρους εκδηλώσεων στο νέο περιβάλλον γειτονιάς που 
προσφέρεται για ανοιχτή περιπλάνηση. Περιλαμβάνονται νέα συστήματα αναβαθμίσεων και χορηγιών για το MyPLAYER, 
το μεγαλύτερο καστ χαρακτήρων μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανομένων παικτών του NBA και πάρα πολλά ακόμα.
MyTEAM Συλλέξτε και παίξτε με κάρτες παικτών, που περιλαμβάνουν θρύλους του NBA από το παρελθόν και το παρόν.  
Φτιάξτε μια ομάδα με στάνταρ αποδοχές για τη νέα λειτουργία σεζόν Super Max ή στήστε τουρνουά 5v5 στη νέα λειτουργία Pack & Playoffs.
ELITE GAMEPLAY Η μηχανή του παιχνιδιού με το νέο σύστημα κίνησης αναβαθμίζει τον τρόπο ελέγχου και χειρισμού του παιχνιδιού από τον 
παίκτη σε νέα επίπεδα ρεαλισμού. Πλέον, τα ντριμπλαρίσματα και η κίνηση της μπάλας δεν έχουν προκαθορισμένα animation. Αυτή η καινοτόμα 
τεχνολογία δημιουργεί δυναμικά τα animation για να δώσει στον παίκτη την καλύτερη δυνατή εμπειρία gameplay. Έχετε πλέον τον απόλυτο έλεγχο.
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟ ΕΚΛΕΚΤΟΥΣ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΥΣ Η μεγαλύτερη λίστα σπορτκάστερ στην ιστορία των αθλητικών παιχνιδιών,  
γίνεται ακόμα μεγαλύτερη. Οι θρυλικοί σπορτκάστερ Kobe Bryant και Kevin Garnett συμμετέχουν εναλλάξ στις μεταδόσεις των αγώνων, 
μεταφέροντας την εμπειρία τους στο κοινό.
ΘΡΥΛΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Οι μεγαλύτεροι παίκτες στην ιστορία του NBA από όλες τις 30 ομάδες μαζί στα ρόστερ για πρώτη φορά.  
Δώστε τα όλα στο Play Now για να αναδειχθούν οι πραγματικά κορυφαίοι των κορυφαίων της σειράς.


