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Joulu tulee etuajassa PlayStation®Plus-palveluun uuden hittipelitarjonnan myötä  
 

PlayStation®Plus juhlistaa joulunajan alkua valtavalla pelitarjonnalla, joka pitää sisällään myös 

pelin Batman: Arkham City. Palvelun tilaajat voivat ladata pelejä kokoelmasta joulukuun ajan. 

Helsinki, 30.11.2012: Sony Computer Entertainment Europe (SCEE) on tänään ilmoittanut jännittävästä joulukuun 

tarjonnasta PlayStation
®
Plus (PS Plus) -tilaajille. Valikoimassa on mukana esimerkiksi paljon odotettu jatko-osa peliin 

Batman: Arkham Asylum, eli Batman: Arkham City, joka on saatavilla joulukuun 5. päivästä lähtien. Myös 

PlayStation®Vita (PS Vita) -järjestelmälle on kerrottu tulevan upeita uusia pelejä, kuten taistelupeli Mortal Kombat. PS 

Plus -käyttäjät voivat ladata hittipelejä muiden kuumien julkaisujen rinnalla suoraan PlayStation
®
3 (PS3) ja PS Vita -

järjestelmillään.  

Batman: Arkham City rakentuu Batman: Arkham Asylum -pelin viitoittaman rankan ilmapiirin perustuksille, ja 

lähettää pelaajat Arkham Cityyn, uuteen maksimiturvavankilaan, jossa asustavat kaikki Gotham Cityn roistot, 

gangsterit ja mielipuolet rikollisnerot. 

Gotham Cityn sydämen sokkeloisten korttelien raskaasti linnoitettujen muurien taakse sijoittuva kiehtova jatko-osa 

esittelee aivan uuden tarinan, johon kietoutuvat Batman-universumin tunnettujen tähtihahmojen kaarti ja sen 

murhanhimoiset roistot. Peli sisältää lisäksi suuren joukon uusia ja paranneltuja pelitoimintoja, joiden ansiosta pelaaja 

voi kokea tosissaan, millaista on olla Yön ritari. 

Muita PS Plus -tilaajille 5. joulukuuta alkaen saatavilla olevia PS3-pelejä ovat muun muassa Platinum Games -studion 

kehittämä ja SEGA:n julkaisema häikäisevä yläviistosta kuvattu räiskintäpeli Vanquish, sekä kriitikkojen ylistämä 

tasohyppelypeli LIMBO. Tilaajat jotka eivät vielä ole saaneet kokea rajua ensimmäisen persoonan räiskintäpeliä, kuten 

Bulletstorm tai Resident Evil 5 Gold Edition, voivat edelleen ladata pelit PS Plus -palvelun ”Pelikokoelma aina 

käytettävissäsi” -valikoimasta.  

Nyt kun PS Plus on saatavilla myös PS Vita -järjestelmälle, myös matkustellessa pelaaville on tarjolla herkkuja. 

Joulukuun 19. päivästä lähtien jäsenet saavat ladata Mortal Kombat -pelin, joka yhdistää raa’an taistelun, valtavan 
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hahmovalikoiman ja veriset lopetusliikkeet, joita pelisarjan fanit ovat oppineet siltä odottamaan. Kriitikotkin ovat 

sanoneet, että tämä NetherRealm Studiosin kehittämä peli teki häikäisevän paluun juurilleen ja on yksi viime vuosien 

parhaista tappelupeleistä. Lisäksi joulukuussa on tulossa Knytt Underground, jatko-osa Ripstone Gamesin valtavan 

suosittuun Knytt and Knytt Stories -peliin.  

PS Plus ei pelkästään takaa jäsenilleen jatkuvasti saatavilla olevaaa 14 pelin kirjastoa ja vähintään viittä uutta peliä 

kuukausittain (eli yli 65 peliä vuosittain PS3- ja PS Vita -järjestelmille), vaan se myös oikeuttaa pelaajat hyviin 

alennuksiin PlayStation®Store-palvelussa. PS Plus -tilaajat voivat tämän kuun loputtua odottaa vain heille tarjottuja 

huippudiilejä peleistä, kuten Grand Theft Auto IV Complete Edition, Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City, Jet 

Set Radio, Saints Row The Third Full Package ja Rayman Origins (PS3- ja PS Vita -versiot).  

Alennusten lisäksi PS Plus -tilaajat saavat käyttää monia rajoitettuja ominaisuuksia, kuten esimerkiksi 2 Gt:n 

pelitallennustilaa pilvipalvelimella (1 Gt PS3- ja 1 Gt PS Vita -järjestelmälle), minkä ”Pelikokoelma aina käytettävissäsi” 

-valikoimaa hyödyntävät pelaajat varmasti toivottavat tervetulleeksi. Automaattiset päivitykset ja 

osallistumismahdollisuus beta-testauksiin sekä valtava kokoelma dynaamisia pelejä ja PlayStation®Network-

avatarhahmoja tekevät PS Plus -palvelusta suositun tänä jouluna.  
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About Sony Computer Entertainment Europe Ltd  
Sony Computer Entertainment Europe (SCEE), based in London, is responsible for the distribution, marketing and sales 
of PlayStation®3, PlayStation®Vita, PlayStation®2, PSP™ (PlayStation®Portable) and PlayStation®Network software and 
hardware in 109 territories across Europe, the Middle East, Africa and Oceania. SCEE also develops, publishes, markets 
and distributes entertainment software for these formats, and manages the third party licensing programs for the 
formats in these territories.  

More information about PlayStation products can be found at www.playstation.com.  

PlayStation, the PlayStation logo are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. PS3 and PSP are 
trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. All other trademarks are property of their respective owners. 
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