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Vítej doma, Lincolne.

NEW BORDEAUX. 1968.
Lincoln Clay se právě vrátil z Vietnamu domů a jeho přijetí nepatřilo mezi ta vřelá.
Černá mafie, která mu byla vlastní, byla zlikvidována mafií italskou – a on přísahal 
pomstu.

Toho docílí tak, že mafiánské kšefty v New Bordeaux položí na lopatky, pěkně jeden po 
druhém. A z popela své staré rodiny vytvoří rodinu novou.

Podpora produktu:
http://support.2k.com

Technická podpora v České republice / 
Technická podpora v Slovenskej republike
help@cenega.cz   |  tel.: +420 270 004 366 |  Web: www.cenega.cz

UPOZORNĚNÍ Než začnete hrát tuto hru, přečtěte si příručky k systému Xbox One™ 
i veškerému příslušenství, kde najdete důležité informace o bezpečnosti a ochraně zdraví. 
www.xbox.com/support.

Důležité zdravotní upozornění: fotosenzitivní záchvaty

Ve videohrách se mohou objevovat vizuální jevy, jako například blikající světla či obrazce, 
s potenciálem vyvolat u malého procenta lidí záchvaty. Dokonce i u lidí, kteří netrpí 
epilepsií nebo záchvaty, se může projevit doposud nediagnostikovaný stav, který způsobí 
tzv. fotosenzitivní epileptické záchvaty při sledování videoher. Mezi příznaky mohou patřit 
například závratě, zdvojené vidění, třes víček nebo tváře, škubání nebo třes končetin, 
dezorientace, chvilková ztráta vědomí a ztráta vědomí nebo křeče s následným zraněním 
v důsledku pádu nebo nárazu na okolní předměty. Pokud se u vás projeví některý 
z uvedených příznaků, okamžitě přestaňte hrát a vyhledejte lékaře. Rodiče, sledujte 
své děti a ptejte se jich, zda se u nich neprojevují některé z uvedených příznaků – výskyt 
epileptických záchvatů tohoto typu je u dětí a dospívajících pravděpodobnější než 
u dospělých. Riziko lze snížit zvětšením vzdálenosti od obrazovky; použitím menší 
obrazovky; hraním v dobře osvětlené místnosti a nehraním videoher v případě ospalosti 
nebo únavy. Pokud se u vás nebo u některého z vašich příbuzných vyskytly záchvaty nebo 
epilepsie, poraďte se o hraní videoher s lékařem.
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Změnit zbraň
[ Podržet ] Otevřít/ 

zavřít volič

Míření

Zobrazení informací

Mapa

Střelba

Míření/nastražení
výbušnin

[ Podržet ] 
Interakce
Nabít

Šplh

Boj zblízka

Krytí
Pohyb kamerou

Sledovat
Aktivace puškohledu

[ Podržet ] Pískání

[ Podržet ] Sebrat/odhodit tělo

Pohyb postavou

Sprint
[ Podržet ] Zadržet dech

Přepnout rameno 
při míření

Skrýt zbraň
[ Podržet ] Použít 

adrenalinovou injekci

Ovládání hry
NA NOHOU

POHYB POSTAVOU L
KAMERA R
STŘELBA 
MÍŘENÍ/NASTRAŽENÍ VÝBUŠNIN 
MÍŘENÍ 
ZMĚNIT ZBRAŇ 
OTEVŘÍT/ZAVŘÍT VOLIČ PODRŽET 
ŠPLH

NABÍT

INTERAKCE PODRŽET 
KRYTÍ

BOJ ZBLÍZKA

SKRÝT ZBRAŇ C

POUŽÍT ADRENALINOVOU INJEKCI PODRŽET C

PÍSKÁNÍ PODRŽET Z

SEBRAT/ODHODIT TĚLO PODRŽET V

ZOBRAZENÍ INFORMACÍ 
SLEDOVAT 
PUŠKOHLED (BĚHEM MÍŘENÍ) 
ZADRŽENÍ DECHU (PŘI POUŽITÍ PUŠKOHLEDU) 
OTEVŘÍT MAPU/MOŽNOSTI 
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OVLÁDÁNÍ – ZA VOLANTEM
ŘÍZENÍ L
POHYB KAMEROU R
AKCELERACE 
BRZDA/ZPÁTEČKA 

PROCHÁZET CÍLE 
OTEVŘÍT/ZAVŘÍT VOLIČ PODRŽET 
STŘELBA 
PŘEPNOUT ZAMĚŘOVÁNÍ VOZIDLA PODRŽET 

NASTOUPIT/VYSTOUPIT

VYSKOČIT PODRŽET 

NARAZIT

RUČNÍ BRZDA

SKRÝT ZBRAŇ C

POUŽÍT ADRENALINOVOU INJEKCI PODRŽET C

ZMĚNIT RÁDIOVOU STANICI X

ZMĚNIT KAMERU Z

ZOBRAZENÍ INFORMACÍ

POHLED DOZADU

KLAKSON

Procházet cíle
[ Podržet ] Otevřít/ 

zavřít volič

Brzda/Zpátečka

Zobrazení informací

Mapa

Akcelerace

Střelba

Nastoupit/vystoupit
[ Podržet ] Vyskočit

[ Podržet ] Přepnout
zaměřování vozidla

Ruční brzda

Narazit
Pohyb kamerou

Pohled dozadu

Změnit kameru

Změnit rádiovou stanici

Řízení

Klakson

Skrýt zbraň
[ Podržet ] Použít 

adrenalinovou 
injekci
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Informační Displej

1. ZDRAVÍ
Utržíte-li zranění, poklesnou zelené ukazatele reprezentující vaše zdraví. 
Díky nejrůznějším vylepšením můžete počet Lincolnových ukazatelů zdraví navýšit. 
Pokud vám zdraví zcela vyprchá, znovuzrodíte se v nejbližším úkrytu.

2. MINIMAPA
Kromě toho, že minimapa zobrazuje Lincolnovo bezprostřední okolí z ptačí perspektivy, 
zvýrazňuje také blízké přátele i nepřátele, úkoly a další body zájmu. Pokud navíc budete 
sedět v autě, navede vás bílá linka tou nejvhodnější cestou k vašemu dalšímu úkolu.

3. PENÍZE
Částka nalevo představuje objem peněz, které má Lincoln v dané chvíli u sebe a o jejichž 
část by také přišel, pokud by padnul v boji. Částka napravo představuje peníze uložené 
v trezoru, o které ani v případě porážky Lincoln nepřijde. Chcete-li peníze, které má 
Lincoln u sebe, uschovat, vyberte z voliče zbraní poradce.

4. STÁVAJÍCÍ ÚKOL
Zde zjistíte, co je třeba udělat ke splnění stávající mise.

5. POJISTKY
Shromážděním tří pojistek získáte možnost instalace odposlechu ve kterékoliv z mnoha 
spojovacích skříní ve městě.

6. HLAVNÍ A ZÁLOŽNÍ ZBRANĚ
Tyto ikony reprezentují vaše stávající zbraně a množství odpovídající munice.

7. ADRENALINOVÉ INJEKCE
S jejich pomocí můžete vylepšit Lincolnovo zdraví. Adrenalinové injekce můžete 
zakoupit v mobilním obchodě nebo najít v lékárničkách rozesetých po celém městě.

8. MÍSTO ÚKOLU
Tato ikona vás informuje o vašem stávajícím úkolu a zbývající vzdálenosti k němu.

9. VÝBUŠNINY A ZAŘÍZENÍ
Granáty, Molotovy a C-4 slouží jako vhodný nástroj k likvidaci skupin nepřátel zpoza 
krytu. Chcete-li doplnit jejich zásoby, zavolejte dealerovi zbraní.

Hráči si mohou postupem času zpřístupnit vúdú panenku „Ječící Zemi“, kterou lze využít 
k odlákání pozornosti. Zde tedy najdete i číslo reprezentující jejich počet v inventáři.

*Na obrazovce se rovněž ve formě dopravních značek objeví navigační cedule, díky nimž se nebudete 
muset rozptylovat neustálým sledováním mapy.
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POZORNOST NEPŘÁTEL
Kolem záměrného kříže můžete zaregistrovat bílý, modrý či červený čtvrtkruh. 
Níže naleznete význam jednotlivých barev:

BÍLÁ
Mějte se na pozoru – nepřátelé 
nablízku o vás vědí.

MODRÁ
Policie si je vědomá vaší 
přítomnosti a čeká, zda uděláte 
něco nezákonného.

ČERVENÁ
Někdo po vás střílí; podle 
umístění ikony poznáte, odkud 
nepřátelská palba přichází.

VLOUPÁNÍ

Poměrně často narazíte na zamčené dveře a spojovací skříně. Lincoln má naštěstí vždy 
po ruce své věrné páčidlo.

Samotné vloupání zahájíte stiskem . Nejprve otáčejte pravou páčkou, dokud ovladač 
nezačne vibrovat nebo se ukazatel nezmenší a neobarví jasně zelenou barvou – poté 
stiskem  aktivujte časovač. Úspěšného vloupání dosáhnete stiskem  v okamžiku, 
kdy se časovač ocitne ve zvýrazněné oblasti.
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Nabídka pozastavení 
K nabídce možností se dostanete stiskem tlačítka Menu. 
Mezi jednotlivými kategoriemi lze procházet stiskem  a .

MAPA

Kromě podrobného zobrazení města naleznete na mapě také řadu ikon označujících 
dostupné činnosti a sběratelské předměty.

1. ÚKRYT
Lincoln do světa vždy vyrazí z jedné z těchto lokací. V závislosti na přebíraných kšeftech 
se počet dostupných úkrytů bude zvyšovat.

2. ROZVRATNÝ CÍL
Odhalením a likvidací těchto cílů položíte mafií provozované kšefty na lopatky.

3. SPOJOVACÍ SKŘÍŇ
Zde může Lincoln instalovat odposlouchávací zařízení. Nejen že tím získá přístup 
ke sběratelským předmětům v dané oblasti, ale zároveň se mu v Zobrazení informací 
zvýrazní všichni nepřátelé nablízku (více informací v kapitole „Boj“).

4. UMÍSTĚNÍ POJISTKY
S pomocí tří nalezených pojistek získáte možnost instalovat odposlech 
do jedné spojovací skříně dle vlastního výběru.

5. MÍSTNÍ OBCHOD
Vyloupením kteréhokoliv z těchto provozů získáte snadné peníze i další zásoby.

6. LÉKÁRNIČKY
V lékárničkách si můžete pomoct k adrenalinovým injekcím.

7. CÍL ZE SEZNAMU SMRTI
Jedná se o vysoko postavené zástupce a pobočníky, kteří jsou pro své šéfy nedocenitelní. 
Jejich likvidací značně otřesete mafií provozovanými kšefty.

8. SBĚRATELSKÉ PŘEDMĚTY
Po celém New Bordeaux najdete rozeseté sběratelské předměty – od časopisů Playboy 
po plakáty s komunistickou propagandou.

9. KONVERZACE
Navštěvujte Lincolnovy přátele a kontakty, dávejte se s nimi do řeči a informujte se, 
jak se věci mají.

10. DENNÍ ÚKOL
Plněním úkolů pro své zástupce si zajistíte jejich loajalitu (a také další peníze a služby).

11. KŠEFTOVÁNÍ
Toto jsou mise, které plníte pro pobočníky svých zástupců – Emmanuela, Almy a Nicky. 
Kromě dalších peněz si tak zajistíte i loajalitu svých zástupců.

12. PŘÍBĚHOVÁ MISE
Plněním těchto misí a úkolů se posunete dál v příběhu.
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DALŠÍ INFORMACE
SEZNAM SMRTI
Na tomto seznamu najdete životopisné údaje svých cílů z řad mafie – živých či mrtvých.

HLÁŠENÍ
Zde se dozvíte více informací o svých společnících.

DENÍK
V deníku naleznete souhrn všech dosavadních událostí v rámci příběhu.

SBÍRKA
Prohlédněte si sběratelské předměty v podobě časopisů Playboy, Vargasových plakátů, 
alb, komunistické propagandy či časopisů Pokání a Hot Rod.

MOŽNOSTI
Zde můžete upravit nastavení ovládání, hry, zvuku a zobrazení.

HRA
Zde můžete nastavit propojení se svým účtem my2K a prohlédnout si rozšiřující obsah.

Likvidace mafie

New Bordeaux je prolezlé mafiánskými kšefty, od distribuce drog po prostituci.

Váš úkol: Krok za krokem těmto kšeftům uštědřovat finanční rány, jen abyste je 
nakonec sami ovládli.

O výdělky lze kšefty připravit řadou způsobů, od ničení skrýší se zásobami po zabíjení 
důležitých mafiánů a loupení vydělaných peněz. Každý takový útok nějakým způsobem 
ovlivní výdělky daného kšeftu a přinese vám určitou finanční odměnu. Pokračujte 
v útocích na kšeft, dokud jeho výdělky neklesnou na 0 $, čímž vytáhnete na světlo 
odpovídajícího šéfa. Zajištěním všech kšeftů v jedné čtvrti nad ní získáte naprostou 
kontrolu.
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HLAVA RODINY
ZÁSTUPCI
Lincoln se samozřejmě nemůže o všechno v New Bordeaux starat sám, a tak musí 
kontrolu nad nově nabytými kšefty (a později i celými čtvrtěmi) předat jednomu 
ze svých tří zástupců:

Každý zástupce, kterému předáte nové území, vám bude přinášet zisk – spolu s jimi 
ovládaným územím bude růst i jejich loajalita vůči vám. Při každém předání však musíte 
jednoho zástupce upřednostnit před dvěma zbývajícími, vybírejte proto s rozvahou: 
vaše rozhodnutí nepochybně zčeří vodu.

POBOČNÍCI
Všichni vaši zástupci mají k ruce své vlastní pobočníky.

Emmanuel Lazare
Stará se o distribuci drog pro gang Haiťanů a své šéfové Cassandře je zcela oddaný.

Alma Diazová
Almu trápí nedořešená záležitost na Kubě, a tak doufá, že jí Vito pomůže s jejím 
vyřešením.

Nicki Burkeová
Jediné, co chce, je vypadnout z New Bordeaux, k čemuž jí může pomoct jedině Burke.

SPOLEČNÍCI

Čím větší území mají zástupci pod svou kontrolou, tím víc společníků, kteří vám budou 
pomáhat, mohou najmout. Někteří z takových společníků vám pak nabídnou speciální 
služby – samozřejmě za poplatek (pokud jste si však zasloužili službu, můžete se placení 
poplatku vyhnout). Při každém předávání si tak dobře rozmyslete, který zástupce vám 
poskytne ty nejužitečnější společníky.

Ke službám společníků se dostanete pomocí voliče zbraní. Samotnou službu pak můžete 
využít během pár sekund.

CASSANDRA
Stojí v čele gangu 
Haiťanů a stane se 

prvním Lincolnovým 
spojencem 

v New Bordeaux.

VITO SCALETTA
Tento mafián z Empire Bay byl 
hlavní postavou hry Mafia II. 

Nyní, již jako rezident 
New Bordeaux, své kšefty řídí 

z rybí restaurace.

THOMAS BURKE
Člen irského gangu, 
který má s Italy své 

vlastní spory.



1918

Boj
Díky době, kterou strávil jako voják ve Vietnamu, má Lincoln nad armádou necvičených 
mafiánských gaunerů značnou výhodu. Ať jde o osobní boj tváří v tvář nebo likvidaci 
dokonale ovládanými zbraněmi, vždy budete mít na výběr z mnoha různých technik.

PO SVÝCH

Lincoln je tvrďák, ale není nezranitelný: Než se pustíte do boje, pečlivě si promyslete, 
kde se může pomocí  dobře krýt.

Poznámka: Pokud se na zemi objeví zelená šipka, může Lincoln nakloněním levé páčky 
nahoru a stiskem  obejít roh krytu, za kterým se právě skrývá. Zpoza krytu se také 
může vrhnout k jinému krytu: Stačí naklonit levou páčku daným směrem a stisknout .

BEZE ZBRANĚ
Bitvy ve hře Mafia III v sobě kombinují přestřelky i boj zblízka, do kterého se Lincoln 
dokáže vrhnout mnoha různými způsoby.

CASSANDRA
DEALER ZBRANÍ: JACKIE DUVERNAY
Na černochy s vlastními zbraněmi se vláda nedívá zrovna nadšeně — natož aby je někdo 
takový přeprodával dál. Jackie DuVernay tak svůj mobilní obchod provozuje pěkně 
v tichosti a nenápadně. Pokud se vám tedy někdy nebude dostávat vhodné zbraně, 
zdravotnických potřeb či vylepšení, stačí zavolat Jackiemu.

OPERÁTORKA ÚSTŘEDNY: JENNIFER „KLIK“ MORANOVÁ
Operátorka ústředny Jennifer „Klik“ Moranová vám může pomoct s monitorováním 
a přerušováním telefonních linek. Díky její pomoci můžete zabránit hlídkám a civilistům 
v přivolání pomoci.

VITO SCALETTA
ÚTOČNÝ TÝM: BOBBY „KAČER“ NAVARRO
Bobby „Kačer“ Navarro a jeho tým ostrostřelců vždy „vyřeší“ jakýkoliv problém, 
který před ně Vito postaví.
Stačí jeden telefonát Bobbymu a jeho chlapi naběhnou na scénu a za mohutné palby 
zvrátí vývoj situace na vaši stranu.

PORADCE: BETTY JOHNSONOVÁ
Po mnoha letech spolupráce se z Betty Johnsonové stala Vitova loajální přítelkyně 
a osobní bankéřka. Padne-li Lincoln během přestřelky, přijde o část peněz, které má při 
sobě; proto je lepší zavolat Betty, která vám peníze bezpečně uloží.

THOMAS BURKE
POLICEJNÍ DISPEČERKA: FIONA DAVIDSONOVÁ
Fiona Davidsonová pracuje pro Burkeho u policejního sboru New Bordeaux. Jako 
dispečerka dokáže přesunout peníze do správných rukou a zbavit vás nežádoucí 
pozornosti. I policajti mají svou cenu.

KOMORNÍK: HANK MCGAHEE
Profesionální zloděj aut Hank McGahee vám poskytne své „služby“. Zajistí vám totiž váš 
osobní autosalón: stačí si vybrat vozidlo z jeho sbírky a nechat si ho během okamžiku 
přistavit.

Zvýšíte-li svým zástupcům příjmy, poskytnete jim prostředky k rozšíření služeb 
poskytovaných jejich společníky. Peněz budete mít přeci jen omezené množství, 
tak investujte do služeb, které nejlépe doplňují váš herní styl.
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SRAŽENÍ V BĚHU

Chcete-li provést sražení v běhu, vyrazte stiskem  vůči nic netušícímu nepříteli 
a v okamžiku fyzického kontaktu stiskněte .

BRUTÁLNÍ SRAŽENÍ

Zasadíte-li pomocí [B] nepříteli úder, stiskněte a podržte , čímž se začnete chystat 
k jeho brutálnímu sražení. Uvolněním  v ten správný okamžik bezprostředně srazíte 
nepřítele, se kterým právě bojujete.

ZMRZAČENÍ

Postřelením nepřítele do ruky či nohy jej učiníte náchylnějším k sražení pomocí .

PROTIÚDER

Zaútočí-li na Lincolna nepřítel, stiskněte ve správný okamžik , čímž energii 
nepřátelského útoku využijete ke svému protiútoku.
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SLEDOVÁNÍ

Svůj postup vždy plánujte dle okolního prostředí; v mnoha případech je vhodnější 
jednotlivé protivníky sledovat a postupně je likvidovat, než po celé skupině pálit hlava 
nehlava.

Stiskem  můžete Lincolna přimět k plížení, díky čemuž pro něj bude mnohem 
jednodušší zůstat mimo dohled.

SRAŽENÍ
Nic netušící nepřátele můžete zlikvidovat tak, že se k nim připlížíte zezadu a stisknete . 
V nabídce možností si pod nastavením hry můžete vybrat mezi smrtícím a nesmrtícím 
sražením.

ODLÁKÁNÍ POZORNOSTI

Jakmile dobudete dostatečně velké území, zpřístupní se vám na voliči zbraní „Ječící 
Zemi“. Tu můžete dle potřeby odhodit, čímž upoutáte pozornost pěších nepřátel nablízku.
K provedení tichého zabití si stiskem  můžete zapískáním přilákat nepřítele blíž k sobě.

ZOBRAZENÍ INFORMACÍ

Ať už zvolíte jakýkoliv přístup, Zobrazení informací vám v boji poskytne značnou výhodu. 
Stiskem  lze červeně označit všechny dosud spatřené nepřátele, a to i když stojí za 
zdí. Pokud jste navíc v místní spojovací skříni nastražili odposlech, zvýrazní se všichni 
nepřátelé nablízku, nezávisle na tom, zda jste je již spatřili.
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ZA VOLANTEM

Při kontaktu s dalším autem můžete stiskem  zvýšit pravděpodobnost jeho převrácení 
na střechu či vytlačení ze silnice.

Pravou páčkou míříte, pomocí  střílíte. Pomocí  pak můžete procházet konkrétní 
cíle, a to včetně pneumatik, řidičů, spolujezdců či nádrží. Počkáte-li, dokud zaměřovač 
nezezelená, je trefa prakticky jistá.
Narážet můžete i ze strany, a to stiskem  a nakloněním levé páčky doleva či doprava.

NEPŘÁTELÉ
MAFIE
V armádě mafiánů narazíte na pěší vojáky různých rolí. Lincoln by měl na jejich 
rozdílnosti pamatovat a přizpůsobit tomu svůj přístup k boji.

TĚŽKÝ OZBROJENEC: Gangster vyzbrojený brokovnicí a s neuvěřitelnou výdrží

OSTROSTŘELEC:   Díky přesné pušce si vás drží pěkně od těla

STŘELEC:   Gangster upřednostňující automatické zbraně

PISTOLNÍK:   Vyžívá se v malých zbraních a výbušninách, kterými 
hráče likviduje zpoza krytu

HLÍDKA:    Lstivý kriminálníček, který si, jen co vás spatří, 
volá posily (označené ikonou blesku).
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POLICIE
Policie New Bordeaux není vaším hlavním cílem, ale zcela jistě se vám bude plést 
do cesty.

Snažte se vyhnout nechtěné pozornosti: pokud je nablízku policie, střezte se násilí 
vůči civilistům. Porušováním zákona, ať už pobíháním po městě se zbraní v ruce či 
ukradením auta, můžete upoutat pozornost svědků. Tito zákonů dbalí občané, které 
poznáte dle ikony telefonu nad hlavou, se bez meškání vydají k nejbližší telefonní budce 
či hlídkujícímu policistovi. Tomu zabráníte pouze jejich tichým sejmutím.

Policie představuje tu nejvytrvalejší a nejsmrtonosnější frakcí v New Bordeaux. 
V boji se jen tak nevzdává, takže tím nejlepším, co můžete udělat, je utéct jí, někde se 
ukrýt a počkat, než vás přestane hledat. Policie se zbavíte tak, že se budete zdržovat 
mimo oblast její pozornosti, kterou najdete znázorněnou na minimapě. Mějte na paměti, 
že dalším porušováním zákonů se tato oblast bude rozšiřovat, čímž bude mnohem 
složitější z ní uniknout.
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osobu za předpokladu, že si neponecháte žádnou kopii Softwaru (včetně záložních a archivních kopií), přiložené dokumentace, kterékoliv komponenty Softwaru či 
přiložené dokumentace a příjemce souhlasí s podmínkami tohoto Ujednání. K převodu licence předem nahraných kopií může být vyžadováno provedení určitých kroků 
uvedených v Softwarové dokumentaci. Není-li v tomto ujednání výslovně uvedeno jinak, nelze bez předchozího písemného svolení Poskytovatele licence převádět, 
prodávat, pronajímat, licencovat, půjčovat či převádět jakoukoliv virtuální měnu či virtuální zboží na směnitelnou virtuální měnu. Speciální funkce, včetně obsahu 
dostupného pouze prostřednictvím sériového čísla, nelze na jinou osobu převést za žádných podmínek. Speciální funkce mohou přestat fungovat, pokud smažete 
původní instalační kopii Softwaru nebo nemá uživatel k dispozici předem nahranou kopii. Software slouží výhradně soukromým účelům. NAVZDORY PŘEDCHOZÍMU 
NELZE PŘEVÁDĚT ŽÁDNÉ KOPIE PŘEDBĚŽNĚ VYDANÉ VERZE (TZV. PRE-RELEASE) TOHOTO SOFTWARU.

TECHNICKÁ OCHRANA: Software může obsahovat prostředky řídící přístup k Softwaru a k některým funkcím a obsahu, zamezující pořizování neautorizovaných kopií 
a jinak zabraňující v překračování omezených práv a licencí garantovaných tímto Ujednáním. K takovým prostředkům může patřit zahrnutí licenčního managementu, 
aktivace produktu či dalších zabezpečovacích technologií do Softwaru a sledování jeho používání, včetně (avšak bez omezení) sledování času, data, přístupů i 
dalších informací, čítačů, sériových čísel nebo dalších bezpečnostních informací určených k zamezení neoprávněného přístupu, použití či kopírování Softwaru, 
jeho částí nebo jakýchkoliv komponent, a to včetně informací o porušování podmínek uvedených v tomto Ujednání. Poskytovatel licence si vyhrazuje právo použití 
Softwaru kdykoliv monitorovat. Do funkcí prostředků řídících přístup nesmíte žádným způsobem zasahovat. Nesmíte se pokoušet zneužívat a z činnosti vyřazovat 
bezpečnostní funkce. Pokud se k takovým činnostem uchýlíte, může dojít k nesprávné funkčnosti Softwaru. Umožňuje-li Software přístup ke Speciálním funkcím, 
může tyto Speciální funkce využívat v daný okamžik pouze jedna kopie Softwaru. Přístup ke službám on-line a stahování aktualizací Softwaru a jeho opravných 
souborů může vyžadovat dodržování dalších podmínek a další registraci. Pouze Software podléhající platné licenci může využívat služby on-line, včetně stahování 
aktualizací a opravných souborů. V maximálním možném rozsahu povoleném platnými zákony může Poskytovatel licence omezit, pozastavit či zcela vypovědět 
licenci poskytnutou na základě zde uvedených podmínek, stejně jako přístup k Softwaru, včetně (avšak bez omezení) přístupu k jakýmkoliv souvisejícím službám či 
produktům, a to bez předchozího upozornění a z jakéhokoliv důvodu.

UŽIVATELEM VYTVOŘENÝ OBSAH: Software může uživateli umožnit vytváření obsahu, včetně (ale bez omezení) herních map, scénářů, snímků obrazovky, 
designu vozů či předmětů a videozáznamů ze hry. Výměnou za použití Softwaru a vzhledem k tomu, že vaše příspěvky zakládají možný vznik autorských práv, 
tímto garantujete Poskytovateli licence exkluzivní, věčné, neodvolatelné, plně přenositelné a dále licencovatelné celosvětově platné právo a licenci k použití vašich 
příspěvků jakýmkoliv způsobem a za jakýmkoliv účelem souvisejícím se Softwarem a dalším příslušným zbožím a službami, včetně (avšak bez omezení) práva na 
reprodukci, kopírování, adaptaci, úpravu, provozování, zobrazení, publikování, vysílání, přenos a jiné poskytování veřejnosti jakýmikoliv prostředky v současnosti 
známými i ještě neznámými a k distribuci vašich příspěvků bez dalšího upozornění a nároku na kompenzaci jakéhokoliv druhu po celou dobu ochrany garantované 
intelektuálními vlastnickými právy v rámci příslušných zákonů a mezinárodních konvencí. Tímto se do budoucna vzdáváte veškerých morálních práv na autorství, 
publikování, reputaci a přisouzení s ohledem na využití těchto příspěvků a požitků z nich plynoucích Poskytovateli licence a ostatním hráčům v souvislosti se Softwarem 
a příslušným zbožím a službami v rámci příslušných zákonů. Tato licence garantovaná Poskytovateli licence a výše zmíněné vzdání se příslušných morálních práv 
zůstane v platnosti i po ukončení této Licence.

PŘIPOJENÍ K INTERNETU: Tento Software může kvůli přístupu ke službám založeným na Internetu, ověření Softwaru a dalším službám vyžadovat připojení k Internetu.

UŽIVATELSKÉ ÚČTY: Aby Software či některé služby Softwaru mohly fungovat správně, může být vyžadován aktivní a platný uživatelský účet služby on-line 
provozované operátorem dané herní platformy či účet na sociální síti („Účet třetích stran“), nebo uživatelský účet služby provozované Poskytovatelem licence či 
dceřiné společnosti Poskytovatele licence, jak je uvedeno v dokumentaci k Softwaru. Nemáte-li takové účty, nemusí některé funkce Softwaru fungovat nebo mohou 
fungovat nesprávně, ať již jako celek nebo částečně. Použití Softwaru může také vyžadovat vytvoření specifického účtu služby provozované Poskytovatelem licence 
či dceřinou společností Poskytovatele licence („Uživatelský účet“), s jehož pomocí získáte přístup k Softwaru a jeho funkcím. Přístupová data vašeho Uživatelského 
účtu mohou být propojena s Účtem třetích stran. Za používání a zabezpečení svého Uživatelského účtu i jakýchkoliv Účtů třetích stran, které jsou nutné k přístupu 
a používání Softwaru, nesete plnou zodpovědnost.

VIRTUÁLNÍ MĚNA A VIRTUÁLNÍ ZBOŽÍ
Je-li součástí Softwaru možnost nákupu nebo vydělávání či získávání Virtuální měny či Virtuálního zboží v herním světě, podléhá použití Softwaru doplňujícím 
podmínkám použití.

VIRTUÁLNÍ MĚNA A VIRTUÁLNÍ ZBOŽÍ: Software může uživatelům umožnit (i) využití fiktivní virtuální měny jako platebního prostředku výhradně v rámci tohoto 
Softwaru („ Virtuální měna“ či „VM“) a (ii) získání přístupu k (a určitá omezená práva k jeho použití) virtuálnímu zboží výhradně v rámci tohoto Softwaru („Virtuální 
zboží“ či „VZ“). Bez ohledu na použitou terminologii podléhají VM a VZ omezeným licenčním právům daným tímto Ujednáním. Tímto Ujednáním a při dodržení jeho 
podmínek vám Poskytovatel licence garantuje neexkluzivní, nepřenosné, dále nelicencovatelné omezené právo a licenci k osobnímu nekomerčnímu hernímu použití 
VM a VZ v rámci tohoto Softwaru. V maximálním možném rozsahu povoleném platnými zákony jsou vám vámi získané VM a VZ licencovány a souhlasíte, že vám 
nevzniká a není převáděno žádné právo ohledně daného titulu a jeho vlastnictví či vlastnictví VM a VZ. Toto ujednání nijak nezakládá předpoklad prodeje jakýchkoliv 
práv souvisejících s VM a VZ.

VM a VZ neodpovídá žádná skutečná měna a jako takové nemohou sloužit jako náhrada skutečné měny. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Poskytovatel licence 
může v maximálním možném rozsahu povoleném platnými zákony kdykoliv provést kroky, které mohou ovlivnit hodnotu či prodejní cenu jakékoliv VM nebo VZ. 
VM a VZ nepodléhají žádným poplatkům při nepoužívání, a to za podmínky, že licence poskytnutá na základě tohoto Ujednáním bude vypovězena v souladu s podmínkami 
uvedenými v tomto Ujednání a v Softwarové dokumentaci, kdy bude ukončeno poskytování Softwaru ze strany Poskytovatele licence, nebo pokud k dojde k vypovězení 
tohoto Ujednání jakýmkoliv způsobem. Poskytovatel licence může dle vlastního uvážení vyžadovat zpoplatnění poskytnutí práva k přístupu a užívání VM i VZ nebo 
může distribuci VM a VZ zpoplatnit či umožnit bezplatně.

ZÍSKÁVÁNÍ A NAKUPOVÁNÍ virtuální měny a virtuálního zboží: Za dokončení určitých činností či úspěchy dosažené v Softwaru můžete od Poskytovatele licence 
získat VM či možnost VM zakoupit. Poskytovatel licence vám tam například může VM či VZ poskytnout na základě dokončení určené aktivity ve hře, jako je 
například dosažení nové úrovně, dokončení úkolu či vytvoření uživatelského obsahu. V okamžiku pořízení bude VM nebo VZ připsáno na váš Uživatelský účet. VM 
a VZ lze zakoupit pouze v rámci Softwaru, nebo na základě dané platformy, v on-line obchodě zúčastněných třetích stran, obchodě s aplikacemi či jiném obchodě 
autorizovaném Poskytovatelem licence (jednotné označení „Softwarový obchod“). Nakupování a používání předmětů a měny ve hře pomocí Softwarového obchodu 
podléhá podmínkám uvedeným v dokumentaci Softwarového obchodu, včetně (avšak bez omezení) podmínek používání služby a uživatelské smlouvy. Tato on-line 
služba vám je poskytnuta Softwarovým obchodem na základě licence. Poskytovatel licence může na nákup VM poskytnout slevu či akční nabídku. Taková sleva či 
akční nabídka může být Poskytovatelem licence kdykoliv a bez předchozího upozornění upravena či zcela zrušena. V okamžiku provedení autorizovaného nákupu 
VM ze Softwarového obchodu bude zakoupená VM připsána na váš Uživatelský účet. Poskytovatel licence může ustavit maximální částku, kterou je možné za nákup 

Tato omezená záruka může být spolu s licenčním ujednáním („Ujednání“) čas od času aktualizována, aktuální verzi naleznete na webové stránce www.take2games.
com/eula („Webová stránka“). Budete-li tento Software používat i poté, co byla zveřejněna aktualizovaná verze tohoto dokumentu, vyjadřujete tím svůj souhlas 
s podmínkami v něm uvedenými.

„SOFTWARE“ ZAHRNUJE VEŠKERÝ SOFTWARE PŘILOŽENÝ K TOMUTO UJEDNÁNÍ, PŘÍSLUŠNÉ PŘÍRUČKY, BALENÍ A DALŠÍ PÍSEMNÉ MATERIÁLY, SOUBORY, 
ELEKTRONICKÉ A ON-LINE SOUBORY A DOKUMENTY A VEŠKERÉ KOPIE TOHOTO SOFTWARU A PŘÍSLUŠNÝCH MATERIÁLŮ.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN VE FORMĚ LICENCE, NENÍ PRODÁVÁN. SPUŠTĚNÍM, STAŽENÍM, INSTALACÍ, KOPÍROVÁNÍM NEBO JINÝM POUŽITÍM TOHOTO SOFTWARU 
I JAKÝCHKOLIV DALŠÍCH MATERIÁLŮ DODÁVANÝCH SE SOFTWAREM VYJADŘUJETE SVŮJ SOUHLAS S PODMÍNKAMI TOHOTO UJEDNÁNÍ SE SPOLEČNOSTÍ 
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC. („POSKYTOVATEL LICENCE“), ZÁSADAMI OCHRANY SOUKROMÍ DOSTUPNÝMI NA www.take2games.com/privacy 
A PODMÍNKAMI POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB DOSTUPNÝMI NA www.take2games.com/legal.

PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ CELÉ UJEDNÁNÍ. NESOUHLASÍTE-LI S VEŠKERÝMI PODMÍNKAMI TOHOTO UJEDNÁNÍ, NESMÍTE SOFTWARE SPOUŠTĚT, STAHOVAT, 
INSTALOVAT, KOPÍROVAT ANI POUŽÍVAT.

LICENCE
Tímto Ujednáním a při dodržení jeho podmínek vám Poskytovatel licence garantuje neexkluzivní, nepřenosné, omezené a odvolatelné právo k osobnímu nekomerčnímu 
hernímu použití jedné kopie Softwaru v jednom herním zařízení (například počítač, mobilní zařízení či herní konzole), není-li v Softwarové dokumentaci stanoveno 
jinak. Při využívání takto licencovaných práv musíte dodržovat podmínky tohoto Ujednání. Licenční podmínky uvedené v tomto Ujednání vstupují v platnost v okamžiku, 
kdy nainstalujete nebo jinak použijete Software, a končí v okamžiku, kdy se Softwaru zbavíte nebo kdy skončí platnost tohoto Ujednání.

Je vám poskytována pouze licence k použití Softwaru, nejedná se tedy o jeho prodej; nevzniká vám a není převáděno žádné právo ohledně daného titulu a jeho 
vlastnictví a toto ujednání nijak nezakládá předpoklad prodeje jakýchkoliv práv souvisejících se Softwarem. Poskytovatel licence zůstává majitelem veškerých práv, 
titulů a zájmů vztahujících se k tomuto Softwaru, včetně, ale ne pouze, veškerých autorských práv, obchodních značek, obchodních tajemství, obchodních názvů, 
vlastnických práv, patentů, titulů, počítačových kódů, audiovizuálních efektů, témat, postav, jmen postav, příběhů, dialogů, nastavení, uměleckých prací, zvukových 
efektů, hudby a morálních práv. Software je chráněn zákony Spojených států, které se vztahují k autorským právům a obchodním značkám, a příslušnými celosvětově 
platnými zákony a dohodami. Software nelze jakýmkoliv způsobem kopírovat, reprodukovat nebo distribuovat, ať už jako celek nebo po částech, bez předchozího 
písemného svolení Poskytovatele licence. Každá osoba, která jakýmkoliv způsobem kopíruje, reprodukuje nebo distribuuje Software, ať už jako celek nebo po 
částech, se vědomě dopouští porušování autorských práv a vystavuje se právním důsledkům svého konání ve Spojených státech nebo v příslušné zemi. Osobám, které 
z hlediska amerických zákonů porušují autorská práva, může být uložena pokuta až do výše 150 000 $ za každé takové porušení. Software obsahuje určité materiály 
poskytnuté v licenci; licenční partneři Poskytovatele licence mohou rovněž chránit v případě jakéhokoliv porušení tohoto Ujednání svá zákonná práva. Veškerá práva, 
která nejsou výslovně zmíněna v tomto Ujednání, jsou vyhrazena Poskytovateli licence a eventuálně jeho licenčním partnerům.

LICENČNÍ PODMÍNKY
Souhlasíte s tím, že nebudete:

komerčně využívat Software;

distribuovat, zapůjčovat, licencovat, prodávat, pronajímat, směňovat za jakoukoliv měnu nebo jinak převádět a poskytovat Software a jakékoliv kopie Softwaru 
za (včetně, ale bez omezení jen na ně) virtuální zboží či virtuální měnu (definovanými níže) bez předchozího písemného svolení Poskytovatele licence anebo mimo 
podmínky, které jsou výslovně uvedené v tomto Ujednání;

vytvářet kopie Softwaru a jeho součástí ( jinak než za podmínek uvedených zde);

vytvářet kopie Softwaru sloužící k síťovému použití a stažitelné dalšími uživateli;

vyjma případů specificky daných Softwarem anebo tímto Ujednáním používat a instalovat Software (nebo toto někomu umožňovat) v síti za účelem použití on-line 
nebo do více než jednoho počítače či herního zařízení současně;

kopírovat Software na pevný disk nebo do jiného úložného zařízení za účelem nedodržení požadavku na spuštění Softwaru z přiloženého disku CD-ROM či DVD-ROM 
(toto omezení se nevztahuje na celkové ani částečné kopie, které mohl Software při své instalaci vytvořit za účelem svého efektivnějšího fungování);

používat a kopírovat Software v počítačovém herním středisku nebo na jiném podobném místě; Poskytovatel licence vám může nabídnout samostatné licenční 
ujednání umožňující komerční využití Softwaru;

provozovat zpětné inženýrství, dekompilovat, prezentovat či předvádět Software, vytvářet díla ze Softwaru odvozená a jinak Software modifikovat, ať už jako celek 
či po částech;

odstraňovat a modifikovat oznámení, značky a etikety, které jsou vnější i vnitřní součástí Softwaru;

znemožňovat či omezovat užívání jakýchkoliv on-line funkcí Softwaru kterýmkoliv jiným uživatelem;

podvádět či v souvislosti s kterýmikoliv on-line funkcemi Softwaru používat jakékoliv neautorizované programy.

porušovat jakákoliv pravidla, podmínky, licence či pravidla chování v rámci kterýchkoliv on-line funkcí Softwaru;

a dovážet, vyvážet a reexportovat (přímo i nepřímo) Software do zemí zakázaných americkými vývozními zákony a příslušnými omezeními či sankcemi, které se čas 
od času mohou měnit, ani jinak porušovat tyto zákony a tato omezení či zákony země, ve které byl Software zakoupen.

PŘÍSTUP KE SPECIÁLNÍM FUNKCÍM NEBO SLUŽBÁM, VČETNĚ DIGITÁLNÍCH KOPIÍ: Aktivace Softwaru, přístup k digitálním kopiím a určitému zpřístupnitelnému, 
stahovatelnému, on-line a dalšímu speciálnímu obsahu, službám a funkcím (dohromady „Speciální funkce“) může vyžadovat stažení Softwaru, koupi jedinečného 
sériového čísla, registraci Softwaru, využití služby třetí strany nebo využití služby Poskytovatele licence (včetně přijetí příslušných, dlouhodobě platných zásad 
a podmínek). Přístup ke Speciálním funkcím je v rámci jednoho sériového čísla omezen na jeden uživatelský účet (definovaný níže). Přístup ke Speciálním funkcím nelze 
převést, prodat, pronajmout, licencovat, půjčit, převést na virtuální měnu nebo opětovně registrovat na jiného uživatele, není-li výslovně uvedeno jinak. Podmínky 
uvedené v tomto odstavci nahrazují kteroukoliv jinou podmínku tohoto Ujednání.

PŘEVOD LICENCE PŘEDEM NAHRANÝCH KOPIÍ: Úplnou fyzickou kopii předem nahraného Softwaru a přiloženou dokumentaci můžete trvale převést na jinou 
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VM utratit během jedné transakce nebo jednoho dne. Tato hodnota se může měnit v závislost na konkrétním Softwaru. Poskytovatel licence může dle vlastního 
uvážení ustavit další omezení týkající se maximální hodnoty VM, kterou můžete zakoupit či používat, způsobu použití VM či maximální možné hodnoty VM, kterou 
lze připsat na váš Uživatelský účet. Za veškeré nákupy VM provedené pomocí vašeho Uživatelského účtu nesete plnou odpovědnost jen a pouze vy, nezávisle na 
tom, zda nákup byl či nebyl vámi autorizován.

ÚČETNÍ BILANCE: VM a VZ, které máte k dispozici, si můžete kdykoliv prohlédnout pomocí svého Uživatelského účtu. Poskytovatel licence si vyhrazuje právo dle 
vlastního uvážení kdykoliv přepočítat množství dostupné VM a VZ na vašem Uživatelském účtu. Poskytovatel licence si dále vyhrazuje právo dle vlastního uvážení 
určovat množství VM a způsob, jakým bude přičítána na váš Uživatelský účet či z něj odečítána, a to na základě vašich nákupů VM či z jiných důvodů. Poskytovatel 
licence bude usilovat o to, aby byly veškeré výpočty prováděny uváženě a konzistentně, avšak vy berete na vědomí a souhlasíte, že výpočet VM a VZ, které Poskytovatel 
licence na váš Uživatelský účet připíše, bude závazný a konečný, dokud Poskytovateli licence neposkytnete dokumenty, které by dokazovaly, že dané výpočty byly 
či jsou záměrně prováděny chybně. 

POUŽÍVÁNÍ VIRTUÁLNÍ MĚNY A VIRTUÁLNÍHO ZBOŽÍ: Veškerá zakoupená herní virtuální měna a virtuální zboží mohou být hráčem během hry utraceny či ztraceny, 
a to na základě pravidel hry týkajících se měny a zboží, která se mohou lišit v závislosti na daném Softwaru. VM a VZ lze použít pouze v rámci Softwaru a Poskytovatel 
licence může zcela dle vlastního uvážení omezit používání VM nebo VZ na hru pro jednoho hráče. Podmínky autorizovaného používání VM a VZ se mohou v průběhu 
času měnit. Dojde-li v rámci Softwaru k použití vámi nabytých VM nebo VZ, bude hodnota VM nebo VZ zobrazená v rámci vašeho Uživatelského účtu odpovídajícím 
způsobem snížena. Použití jakéhokoliv množství VM nebo VZ představuje požadavek na výběr vám dostupných VM nebo VZ z vašeho Uživatelského účtu. K dokončení 
transakce v rámci Softwaru musíte mít na svém Uživatelském účtu dostatečné množství VM nebo VZ. VM nebo VZ může být z vašeho Uživatelského účtu bez předchozího 
upozornění odebráno, a to v souvislosti s některými vašimi činnostmi v rámci Softwaru: O VM či VZ tak například můžete přijít při skončení hry či smrtí vaší herní 
postavy. Za veškeré nákupy VM nebo VZ provedené pomocí vašeho Uživatelského účtu nesete plnou odpovědnost jen a pouze vy, nezávisle na tom, zda nákup byl 
či nebyl vámi autorizován. V případě, kdy v rámci svého Uživatelského účtu odhalíte neautorizované použití VM nebo VZ, musíte na takovou skutečnost okamžitě 
upozornit Poskytovatele licence, a to vyplněním formuláře na adrese www.take2games.com/support.

SMĚNITELNOST: VM a VZ lze uplatnit pouze v rámci hry za zboží a služby ve hře. VM či VZ nesmíte prodávat, pronajímat, licencovat či půjčovat, ani směňovat za 
směnitelnou VM. V maximálním možném rozsahu povoleném platnými zákony, či není-li v tomto Ujednání uvedeno jinak, lze VM a VZ uplatnit pouze v rámci zboží či 
služeb ve hře a nelze je směnit za jakoukoliv částku ve skutečné měně nebo jiné zboží od Poskytovatele licence či jakékoliv jiné osoby či jiného subjektu. VM a VZ 
nepředstavují žádnou peněžní hodnotu; Poskytovatel licence ani žádná jiná osoba či jiný subjekt nejsou povinováni směnit vámi nabytou VM či VZ za jakoukoliv věc 
jakékoliv hodnoty, včetně (avšak bez omezení) hodnoty ve skutečné měně.

REFUNDACE: Veškeré nákupy VM a VZ jsou konečné a za žádných okolností nelze takové nákupy refundovat, převádět či směňovat. V maximálním možném rozsahu 
povoleném platnými zákony má Poskytovatel licence absolutní právo spravovat, regulovat, kontrolovat, upravovat, pozastavovat platnost nebo zcela rušit platnost VM 
nebo VZ, a to zcela dle vlastního uvážení. Poskytovateli licence uplatněním těchto práv nevzniká jakákoliv odpovědnost vůči vám či komukoliv jinému.

PŘENOSITELNOST: Jakýkoliv přenos, směna, prodej či výměna VM či VZ jakémukoliv jinému subjektu jiným způsobem než v rámci hry za použití Softwaru 
(„Neautorizovaná transakce“), jak je výslovně povoleno Poskytovatelem licence, včetně (avšak bez omezení) směny mezi ostatními uživateli Softwaru, nejsou 
Poskytovatelem licence povolené a jsou přísně zakázané. V případě, kdy se jakýmkoliv způsobem zúčastníte jakékoliv neautorizované transakce, si Poskytovatel 
licence vyhrazuje právo zrušit, pozastavit či upravit váš Uživatelský účet spolu s vaší VM i VZ a vypovědět toto Ujednání. Všichni uživatelé, kteří by se na takových 
činnostech podíleli, tak činí na vlastní odpovědnost a souhlasí s tím, že budou jistit, bránit a ochraňovat Poskytovatele licence, jeho partnery, licenční partnery, dceřiné 
společnosti, dodavatele, funkcionáře, ředitele, zaměstnance a agenty v bezpečí před veškerými škodami, ztrátami a výdaji přímo nebo nepřímo z takových činností 
vzniklých. Berete na vědomí, že Poskytovatel licence může u příslušného Softwarového obchodu podat žádost o zastavení, přerušení, ukončení či zvrácení jakékoliv 
neautorizované transakce, a to bez ohledu na to, kdy k takové neautorizované transakci došlo (nebo má dojít), a to na základě podezření či důkazů o podvodu, porušení 
pravidel sjednaných tímto Ujednáním, porušením jakéhokoliv platného zákona či omezení nebo jakýmkoliv úmyslným činem interferování či činem, jehož následkem 
dochází nebo by mohlo dojít k jakýmkoliv změnám či úpravám ve fungování Softwaru. Dále souhlasíte, že pokud Poskytovatel licence věří či má podezření, že se 
účastníte neautorizované operace, může vám zcela dle vlastního uvážení zamezit přístup k vámi nabytým VM a VZ v rámci vašeho Uživatelského účtu, nebo platnost 
vašeho Uživatelského účtu pozastavit či zcela zrušit, a to společně s jakýmikoliv VM, VZ či jinými položkami spojenými s vaším Uživatelským účtem.

UMÍSTĚNÍ: VM je dostupná pouze zákazníkům z konkrétních lokalit. Nejste-li registrovaní k pobytu na takto schváleném území, nemůžete VM nakupovat.

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SOFTWAROVÉHO OBCHODU
Toto ujednání a nákup Softwaru v jakémkoliv Softwarovém obchodě (včetně nákupu VM nebo VZ) podléhá dalším podmínkám a pravidlům vyžadovaným příslušným 
Softwarovým obchodem a veškerá tato pravidla a podmínky jsou tímto včleněna i do tohoto ujednání. Poskytovatel licence není odpovědný za jakékoliv poplatky za 
platbu platební kartou či bankovním převodem, ani za jakékoliv jiné poplatky spojené s platební transakcí při nákupu Softwaru v Softwarovém obchodě. Všechny 
takové transakce jsou spravovány Softwarovým obchodem, ne Poskytovatelem licence. Poskytovatel licence se výslovně zříká veškeré odpovědnosti za jakékoliv 
takové transakce a vy souhlasíte, že veškerá odpovědnost související s takovými transakcemi přísluší příslušnému Softwarovému obchodu.

Toto ujednání platí výhradně mezi vámi a Poskytovatelem licence, nikoli Softwarovým obchodem. Berete na vědomí, že Softwarový obchod nemá povinnost poskytovat 
vám jakékoliv služby související se Softwarem. V maximálním možném rozsahu povoleném platnými zákony se Softwarový obchod kromě výše uvedeného zříká 
jakýchkoliv záruk a odpovědnosti souvisejících se Softwarem. Jakýkoliv nárok v souvislosti se Softwarem vyplývající z odpovědnosti za výrobek, nesoulad s platnými 
právními a regulačními požadavky či požadavky stanovenými v zákoně na ochranu spotřebitele nebo v podobných právních předpisech nebo porušení práv duševního 
vlastnictví se řídí tímto Ujednáním, Softwarový obchod za takové nároky nenese žádnou odpovědnost. Musíte souhlasit s podmínkami používání Softwarového 
obchodu a s jakýmikoliv dalšími pravidly a podmínkami používání příslušného Softwarového obchodu. Licence k Softwaru je nepřenositelná a umožňuje Software 
používat pouze na zařízení, které je pod vaší kontrolou. Prohlašujete, že se nenacházíte v zemi, na které je vládou Spojených států uvaleno embargo, nebo v jiném 
geografickém regionu či oblasti, ani nejste na seznamu zvláštně označených státních příslušníků sestaveném ministerstvem financí Spojených států nebo na seznamu 
nežádoucích osob či společností sestaveném ministerstvem obchodu Spojených států. Softwarový obchod je třetí stranou tohoto Ujednání a může po vás dodržování 
pravidel a podmínek uvedených v tomto Ujednání požadovat.

SHROMAŽĎOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ INFORMACÍ
Instalací a použitím tohoto Softwaru vyjadřujete svůj souhlas s podmínkami ohledně shromažďování a využívání informací, které jsou uvedeny v této části a v rámci 
zásad ochrany soukromí Poskytovatele licence, včetně (lze-li) (i) přenosu jakýchkoliv osobních dat či dalších informací k Poskytovateli licence, jeho dceřiným 
společnostem, obchodníkům i obchodním partnerům či subjektům třetích stran, jako jsou například orgány státní správy ve Spojených státech a dalších zemích mimo 
Evropskou unii či vaši vlast, a to včetně zemí s nižšími standardy ochrany osobních údajů; (ii) veřejného vystavení vašich dat, jako je identifikace vámi vytvořeného 

uživatelského obsahu či zobrazení vašeho skóre, hodnocení, úspěchů či dalších herních dat na webových stránkách a dalších platformách; (iii) sdílení informací 
o průběhu vaší hry s výrobci hardwaru, hostiteli herních platforem a marketingovými partnery Poskytovatele licence; a (iv) dalšího použití a zveřejnění vašich osobních 
informací či dalších informací, které jsou popsány ve výše zmíněných zásadách ochrany soukromý, jež mohou být čas od času upraveny. Nechcete-li sdílet svá data 
tímto způsobem, neměli byste používat tento Software.

Zásady ochrany osobních údajů, které se týkají důvěrných údajů, včetně shromažďování, používání, sdělování a předávání vašich osobních a dalších informací, 
a které se nacházejí na adrese www.take2games.com/privacy a jsou čas od času upravovány, mají přednost před jakýmikoliv podmínkami uvedenými v tomto Ujednání.

ZÁRUKA
OMEZENÁ ZÁRUKA: Poskytovatel licence vám zaručuje ( jste-li prvním a původním kupcem Softwaru, avšak ne pokud jste kopii předem nahraného Softwaru 
a přiloženou dokumentaci pořídili převodem od původního majitele), že původní úložné médium obsahující Software bude za běžného provozu bez závad na materiálu 
a provedení po dobu 90 dní od data zakoupení. Poskytovatel licence vám zaručuje, že tento Software je kompatibilní s osobním počítačem splňujícím minimální 
požadavky uvedené v Softwarové dokumentaci nebo že byl certifikován jako kompatibilní výrobcem herního zařízení, pro něž je určen. Nicméně vzhledem k rozdílům 
v hardwaru, softwaru, připojení k Internetu a způsobu použití nezaručuje Poskytovatel licence výkon tohoto Softwaru ve vašem konkrétním počítači nebo herním 
zařízení. Poskytovatel licence nezaručuje plné uspokojení ze Softwaru, to, že Software vyhoví vašim požadavkům, že fungování Softwaru bude bez poruch, že Software 
bude kompatibilní se softwarem a hardwarem jiného výrobce a že případné chyby Softwaru budou opraveny. Žádné ústní či písemné vyjádření Poskytovatele licence 
nebo autorizovaného zástupce nezakládá takovou záruku. Protože některé jurisdikce neumožňují výjimky nebo omezení předpokládaných záruk nebo omezení 
příslušných statutárních práv zákazníka, nemusí se na vás některé nebo veškeré výše uvedené výjimky a omezení vztahovat.

Pokud zjistíte v rámci záruční doby defekt úložného média nebo Softwaru, vymění vám Poskytovatel licence v rámci záruční doby defektní Software zdarma za 
předpokladu, že Software Poskytovatel licence stále vyrábí. Není-li již Software k dispozici, vyhrazuje si Poskytovatel licence právo nahradit jej obdobným Softwarem 
stejné či vyšší hodnoty. Tato záruka se vztahuje pouze na úložné médium a Software původně dodaný Poskytovatelem licence, ne na běžné provozní opotřebování. 
Tato záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávným zacházením, nakládáním nebo úmyslným poškozením. Veškeré zákonem předepsané samozřejmé záruky 
jsou výslovně omezeny na dobu 90 dní uvedenou výše.

S výjimkou uvedenou výše nahrazuje tato záruka všechny ostatní záruky, ať ústní či písemné, výslovné či samozřejmé, včetně všech záruk ohledně prodejnosti, 
vhodnosti pro daný účel nebo neporušitelnosti, a žádná další prohlášení a záruky Poskytovatele licence nijak nezavazují.

Vracíte-li Software v rámci výše popsané omezené záruky, zašlete původní Software výhradně na níže uvedenou adresu Poskytovatele licence a přiložte: své jméno 
a zpáteční adresu, fotokopii původního dokladu o zakoupení a stručný popis defektu a systému, v jehož prostředí byl Software spuštěn.

POJISTKA:
Souhlasíte s tím, že budete jistit, bránit a ochraňovat Poskytovatele licence, jeho partnery, licenční partnery, dceřiné společnosti, dodavatele, funkcionáře, ředitele, 
zaměstnance a agenty v bezpečí před veškerými škodami, ztrátami a výdaji vzniklými přímo nebo nepřímo z vašich činů a nečinnosti při používání Softwaru za 
podmínek daných tímto Ujednáním.

POSKYTOVATEL LICENCE NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA SPECIÁLNÍ, NÁHODNÉ A NÁSLEDNÉ ŠKODY VZNIKLÉ NÁSLEDKEM VLASTNICTVÍ, POUŽITÍ NEBO 
SELHÁNÍ SOFTWARU, VČETNĚ, ALE NE POUZE, ŠKOD NA MAJETKU, OSOBNÍCH VZTAZÍCH, SELHÁNÍ POČÍTAČE A, V MAXIMÁLNÍ MÍŘE STANOVENÉ ZÁKONEM, 
ŠKOD SOUVISEJÍCÍCH SE ZRANĚNÍM, ŠKOD NA MAJETKU, ZTRÁT NA ZISKU A ŠKOD TRESTNÉ POVAHY VZNIKLÝCH NA ZÁKLADĚ JEDNÁNÍ DANÉHO NEBO SE 
VZTAHUJÍCÍHO K TOMUTO UJEDNÁNÍ ČI SOFTWARU, AŤ UŽ VEDOU K PŘEČINU (VČETNĚ NEDBALOSTI), DOHODĚ, PŘÍMÉ ZODPOVĚDNOSTI ČI NĚČEMU JINÉMU, A 
TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE BYL POSKYTOVATEL LICENCE NA TAKOVOU MOŽNOST PŘEDEM UPOZORNĚN. ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE LICENCE ZA VEŠKERÉ ŠKODY 
(VYJMA VÝJIMEK DANÝCH PŘÍSLUŠNÝMI ZÁKONY) NEPŘESÁHNE AKTUÁLNÍ CENU, KTEROU JSTE ZA POUŽITÍ SOFTWARU ZAPLATILI.

ÚHRNNÁ ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE LICENCE ZA VEŠKERÉ VÁMI VZNESENÉ NÁROKY, NEZÁVISLE NA FORMĚ JEJICH PODÁNÍ, NEPŘESÁHNE NEJVYŠŠÍ 
Z ČÁSTEK, KTERÉ JSTE POSKYTOVATELI LICENCE BĚHEM POSLEDNÍCH DVANÁCTI (12) MĚSÍCŮ ZAPLATILI ZA JAKÉKOLIV SLUŽBY SPOJENÉ S POUŽITÍM SOFTWARU, 
ČI ČÁSTKU 200 AMERICKÝCH DOLARŮ, POKUD JE VYŠŠÍ.

NĚKTERÉ STÁTY/ZEMĚ NEDOVOLUJÍ OMEZENÍ DOBY TRVÁNÍ SAMOZŘEJMÝCH ZÁRUK NEBO VÝJIMEK ČI OMEZENÍ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH ŠKOD, 
SMRTI ČI ZRANĚNÍ V DŮSLEDKU NEDBALOSTI, PODVODU ČI ÚMYSLNÉHO PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ. V TAKOVÉM PŘÍPADĚ SE VÝŠE UVEDENÁ OMEZENÍ NEBO 
VÝJIMKY NEBO OMEZENÍ ZODPOVĚDNOSTI NA VÁS NEMUSEJÍ VZTAHOVAT. TATO ZÁRUKA NEMUSÍ PLATIT VÝHRADNĚ, JE-LI NĚKTERÉ Z JEJÍCH USTANOVENÍ V 
ROZPORU S FEDERÁLNÍM NEBO MÍSTNÍM ZÁKONEM, KTERÝ MÁ PŘEDNOST. TATO ZÁRUKA VÁM SKÝTÁ URČITÁ ZÁKONNÁ PRÁVA; MŮŽETE MÍT I DALŠÍ PRÁVA, 
KTERÁ SE STÁT OD STÁTU LIŠÍ.

NAD TOKEM DAT Z A DO NAŠÍ SÍTĚ A DALŠÍCH ČÁSTÍ INTERNETOVÉ SÍTĚ, BEZDRÁTOVÝCH SÍTÍ ČI SÍTÍ TŘETÍCH STRAN NEMÁME A ANI NEMŮŽEME MÍT KONTROLU. 
TAKOVÉ TOKY Z VELKÉ ČÁSTI ZÁVISÍ NA CELKOVÉM VÝKONU INTERNETOVÉ SÍTĚ A BEZDRÁTOVÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH ČI OVLÁDANÝCH TŘETÍMI STRANAMI. 
ČAS OD ČASU TAK MŮŽE AKTIVITA ČI NEAKTIVITA TAKOVÝCH TŘETÍCH STRAN NARUŠIT ČI OMEZIT VAŠE PŘIPOJENÍ DO INTERNETOVÉ SÍTĚ, K BEZDRÁTOVÉ SÍTI 
ČI JEJICH ČÁSTEM. NEMŮŽEME ZARUČIT, ŽE K TAKOVÝM UDÁLOSTEM NEDOJDE. V SOULADU S TÍM SE ZŘÍKÁME VEŠKERÉ ODPOVĚDNOSTI VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO 
SOUVISEJÍCÍ S ČINNOSTÍ ČI NEČINNOSTÍ JINÝCH DODAVATELŮ, KTERÉ VEDOU K NARUŠENÍ ČI OMEZENÍ VAŠEHO PŘIPOJENÍ K INTERNETOVÉ SÍTI, K BEZDRÁTOVÉ 
SÍTI ČI JEJICH ČÁSTEM, NEBO POUŽITELNOSTI SOFTWARU A S NÍM SPOJENÝCH SLUŽEB A PRODUKTŮ.

UKONČENÍ
Toto Ujednání trvá, dokud je neukončíte vy nebo Poskytovatel licence. Toto Ujednání bude automaticky ukončeno, pokud Poskytovatel licence přestane provozovat 
Softwarové servery (určené výhradně pro on-line hry) nebo pokud Poskytovatel licence zjistí či dospěje k závěru, že používáte Software k podvodům, praní peněz či 
jiným nezákonným činnostem, nebo na základě vašeho nedodržování pravidel a podmínek tohoto Ujednání, včetně (avšak bez omezení) výše uvedených licenčních 
podmínek. K vypovězení tohoto Ujednání z vaší strany může dojít kdykoliv, pokud (i) požádáte Poskytovatele licence o zrušení a smazání svého Uživatelského účtu, 
který používáte při přístupu k Softwaru, a to metodou stanovenou v podmínkách používání služby, nebo (ii) zničením či smazáním veškerých kopií Softwaru, které 
máte ve svém vlastnictví, u sebe v úschově či pod svou kontrolou. Odstraněním Softwaru z vaší herní platformy nedojde k odstranění informací spojených s vaším 
Uživatelským účtem, včetně VM a VZ s tímto Uživatelským účtem spojených. Provedete-li opětovnou instalaci Softwaru s použitím stejného Uživatelského účtu, 
můžete mít stále přístup k původním informacím svého Uživatelského účtu, včetně VM a VZ s tímto Uživatelským účtem spojených. S výjimkou povolenou platnými 
zákony však v případě, kdy je váš Uživatelský účet smazán v následku ukončení platnosti tohoto Ujednání z jakéhokoliv důvodu, dojde ke smazání i veškeré VM nebo 
VZ spojené s vaším Uživatelským účtem a takové VM či VZ s tímto Uživatelským účtem spojené nebude nadále možné v souvislosti s tímto Softwarem použít. Pokud 
byla platnost tohoto Ujednání ukončena z důvodu vašeho porušení pravidel a podmínek uvedených v tomto Ujednání, Poskytovatel licence vám může odepřít další 
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možnost opětovné registrace v Softwaru či opětovného přístupu do Softwaru. Přestane-li Ujednání platit, musíte zničit nebo poskytovateli licence vrátit fyzickou 
kopii Softwaru a nevratně zničit veškeré kopie Softwaru, přiloženou dokumentaci, přiložené materiály a veškeré jeho komponenty ve svém vlastnictví a pod svou 
kontrolou, včetně instalací na klientských serverech, počítačích, herních zařízení či mobilních zařízeních. S ukončením platnosti tohoto Ujednání s okamžitou platností 
zanikají i vaše práva k používání tohoto Softwaru, včetně VM či VZ spojených s vaším Uživatelským účtem, a vám zaniká nárok na jakékoliv další používání Softwaru. 
Ukončení platnosti tohoto Ujednání neovlivňuje naše práva a vaše povinnosti vyvstávající z tohoto Ujednání.

OMEZENÁ PRÁVA VLÁDY SPOJENÝCH STÁTŮ
Software, včetně dokumentace, byl vyvinut na vlastní náklady a je poskytován jako „komerční počítačový software“ nebo „neveřejný počítačový software“. Použití, 
kopírování nebo zveřejnění vládou USA nebo dodavatelem vlády USA podléhá omezením daným pododstavcem (c)(1)(ii) klauzule Rights in Technical Data and Computer 
Software v DFARS 252.227-7013 nebo pododstavcem (c)(1) a (2) klauzule Commercial Computer Software Restricted Rights v FAR 52.227-19. Dodavatelem / výrobcem 
je Poskytovatel licence sídlící na níže uvedené adrese.

SPRAVEDLIVÁ NÁHRADA
Souhlasíte s tím, že nebudou-li podmínky tohoto Ujednání dodržovány, vznikne Poskytovateli licence nenahraditelná škoda a ten tak bude oprávněn, bez záruky, 
dalších bezpečnostních opatření a důkazů škod, vymáhat vzhledem k tomuto Ujednání přiměřenou náhradu, včetně dočasného či trvalého soudního příkazu, navíc 
k dalším příslušným náhradám, jež mu náleží.

POPLATKY A VÝDAJE
Zodpovídáte za uhrazení a ochranu Poskytovatele licence, jeho dceřiných společností, funkcionářů, ředitelů a zaměstnanců před platbou jakýchkoliv daní, poplatků či 
jakýchkoliv odvodů vyžadovaných státními orgány v souvislosti s transakcemi provedenými na základě tohoto Ujednání, včetně odpovídajících úroků a penále s nimi 
spojených (s výjimkou daní z příjmu Poskytovatele licence), a to bez ohledu na to, zda výše uvedené bude zahrnuto do kterékoliv faktury, kterou vám Poskytovatel 
licence zašle. Podléháte-li jakýmkoliv výjimkám z placení, jste povinni veškeré takové informace poskytnout Poskytovateli licence. Veškeré náklady a výdaje vznikající 
v souvislosti s vašimi činnostmi, pokud takové vzniknou, jsou výhradně ve vaší zodpovědnosti. Nemáte nárok na jakékoliv náhrady výdajů ze strany Poskytovatele 
licence a nebudete je po Poskytovateli licence požadovat a zabráníte jejich vymáhání od Poskytovatele licence.

PRAVIDLA A PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY
Veškerý přístup k Softwaru a jeho používání podléhá podmínkám a pravidlům tohoto Ujednání, příslušné Softwarové dokumentaci, pravidlům a podmínkám používání 
služby stanoveným Poskytovatelem licence a zásadám ochrany osobních údajů a jsou tímto součástí tohoto Ujednání. Tato ujednání představují kompletní ujednání 
mezi vámi a Poskytovatelem licence vztahující se k použití tohoto Softwaru a souvisejících služeb a výrobků a nahrazuje jakékoliv předchozí ujednání mezi vámi 
a Poskytovatelem licence, ať už písemné či ústní. Při rozporu mezi tímto Ujednáním a pravidly a podmínkami používání služby je toto Ujednání nadřazené.

RŮZNÉ
Je-li kterýkoliv článek tohoto Ujednání z nějaké příčiny nevynutitelný, bude tento článek upraven v nezbytném rozsahu tak, aby vynutitelný byl; zbývající články 
tohoto Ujednání zůstávají nedotčeny.

PRÁVNÍ NORMY
Toto Ujednání bude vykládáno (vzhledem k možnému konfliktu právních norem) v souladu s právními normami státu New York, protože tyto normy se vztahují na 
ujednání s obyvateli státu New York a ujednání provozovaná v rámci státu New York, neurčí-li federální právní normy jinak. Vyjma výslovného písemného vyjádření 
Poskytovatele licence v jednotlivém konkrétním případě anebo konfliktu s místním zákonem podléhá veškerá jurisdikce související se Softwarem státním a federálním 
soudům v oblasti ústřední pobočky Poskytovatele licence (New York County, New York, USA). Vy i Poskytovatel licence souhlasíte s jurisdikcí těchto soudů a s tím, 
že procesy mohou probíhat zde popsanými způsoby platnými pro předávání oznámení nebo jinak a tak, jak určují právní normy státu New York nebo federální právní 
normy. Vy i Poskytovatel licence souhlasíte s tím, že se na toto ujednání a na případné spory a transakce plynoucí z tohoto Ujednání nevztahuje smlouva UN Convention 
on Contracts for the International Sale of Goods (Vídeň, 1980).

S VEŠKERÝMI DOTAZY OHLEDNĚ TOHOTO UJEDNÁNÍ SE NA NÁS PÍSEMNĚ OBRAŤTE NA ADRESE: TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC., 622 BROADWAY, 
NEW YORK, NY 10012. 09102013v1
Na použití tohoto Softwaru se vztahují všechna pravidla a podmínky koncového ujednání s uživatelem.

© 2002–2016 Take-Two Interactive Software, Inc. a její dceřiné společnosti. Vyvinula společnost Hangar 13. 2K, Hangar 13, Take-Two Interactive Software a odpovídající 
loga jsou ochranné známky či registrované ochranné známky společnosti Take-Two Interactive Software, Inc. Používá Bink Video. Copyright © 1997–2016 RAD 
Game Tools, Inc. Mafia III používá HAVOK®. © Copyright 1999–2016 Havok.com, Inc. (a jeho poskytovatelé licencí). Více informací na www.havok.com. Obsahuje 
software od IDV. Všechny ostatní známky a ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. Všechna práva vyhrazena.

Tato videohra je zcela smyšlená a nereprezentuje ani nepopisuje skutečné události, období, lokace či entity ve hře zmíněné. Hra Mafia III byla vyvinuta a vytvořena 
různorodým týmem složeným z lidí různých náboženských vyznání. Tvůrci a vydavatelé této hry nepodporují a nedoporučují chování, které je v ní vyobrazeno, ani 
k němu nevybízejí.


