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Δελτίο Τύπου 

 

Αποκλειστικά στα Public επιστρέφεις το παλιό αθλητικό σου game  

και παίρνεις το καινούριο 10€ φθηνότερα. 
PES 2017, NBA 2K17, FIFA 17: Απόκτησε τα hot αθλητικά games της σεζόν  

φθηνότερα μόνο με την υπηρεσία Used Gaming των Public. 

 

 

Είσαι gamer; Αγαπάς το ποδόσφαιρο ή το μπάσκετ; Σου αρέσει να ψάχνεις πώς θα κάνεις ένα έξυπνο 

τάκλιν ή θα καρφώσεις προσπερνώντας τους αντιπάλους σου από… τον καναπέ σου; Τα 2 

πολυαναμενόμενα αθλητικά games της σεζόν, PES 2017 και NBA 2K17, είναι ήδη εδώ και σε λίγες μέρες 

την hot gaming λίστα των αφίξεων θα συμπληρώσει το FIFA 17. Το Public, ο νούμερο 1 προορισμός 

Gaming, σε προσκαλεί να αποκτήσεις τα πολυαναμενόμενα νέα παιχνίδια φθηνότερα, μόνο εδώ. 

Πώς; Με την αποκλειστική υπηρεσία used games. Φέρε σε ένα κατάστημα Public τον περσινό αθλητικό 

σου τίτλο και πάρε τον καινούριο 10€ φθηνότερα! 

 

Συγκεκριμένα με επιστροφή οποιουδήποτε από τους περσινούς αθλητικούς τίτλους (PES 2016, 

FIFA 16, NBA 2K16), o gamer κερδίζει 10€ για επόμενη αγορά (μέσω της υπηρεσίας used games). Έτσι 

μπορεί να αποκτήσει 10€ φθηνότερα το νέο αθλητικό game της επιλογής του. Είτε επιλέξεις NBA 2K17, 

είτε PES 2017, είτε το νέο FIFA 17, θα βγεις κερδισμένος!  

 
Και μην ξεχνάς ότι η μπασκετική σειρά-φαινόμενο επέστρεψε φέτος με το NBA2K17! Όλες οι κορυφαίες 

ομάδες του NBA, με τις εμφανίσεις, τα ρόστερ και τα γήπεδά τους, βρίσκονται εδώ, όπως και οι 

καλύτερες ομάδες της Euroleague. Το NBA 2K17 είναι διαθέσιμο σε έκδοση για PC, Xbox 360, Xbox One, 

PS3 και PS4 και θα το βρεις στα Public. 

 

Όσο για το Pro Evolution Soccer 2017, είναι εδώ για να σου προσφέρει την 

πληρέστερη, ρεαλιστικότερη και συνάμα πιο διασκεδαστική εμπειρία ποδοσφαίρου που είχες ποτέ σε 

βιντεοπαιχνίδι. Το PES 2017 είναι διαθέσιμο σε έκδοση για PC, Xbox 360, Xbox One, PS3 & PS4 καθώς και 

σε Special Edition στην τιμή της απλής που περιλαμβάνει το απόλυτα συλλεκτικό steelbook στα 

χρώματα της εμφάνισης της Barcelona! 

 

Τέλος, το FIFA 17 έρχεται σε λίγες μέρες στα Public και σε προσκαλεί να απολαύσεις απίστευτες 

στιγμές με την στρογγυλή θεά! Θα είναι διαθέσιμο σε έκδοση για PC, Xbox 360, Xbox One, PS3 & PS4 και 

μπορείς να το προ- παραγγείλεις τώρα από το Public.gr. 

 

Επισκέψου τώρα ένα κατάστημα Public και απόκτησε τον αγαπημένο σου αθλητικό game 10€ 

φθηνότερα μόνο με την αποκλειστική υπηρεσία Used Games των Public!* 

 

 

*Η ενέργεια ισχύει έως 8/10/2016 και μόνο για επιστροφή των παιχνιδιών PRO EVOLUTION SOCCER 2016, FIFA 

2016, NBA 2K16. Υποστηριζόμενα format: PS4, PS3, XBOX ONE, XBOX 360. Με την επιστροφή ενός από τα 

παραπάνω αθλητικά games μπορείτε να αγοράσετε οποιοδήποτε από τους νέους τίτλους 10€ φθηνότερα. Ισχύει 

έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. 
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http://www.public.gr/search/public/searchResultsRefinements.jsp?trail=SRCH%253ANBA%2B2K17%253A1002%253Acccat30007&_dyncharset=UTF-8&advancedSearchForBooks=&sortOrder=ascending&sortMode=predicate&parentCategoryId=cccat30007&categoryId=cat1833788pp&sortProperty=publicNewRank&BookWriterConstraint=&addFacet=1002%253Acat1833788pp&BookpublisherNameConstraint=&BookTitleConstraint=&RootCategorySearchConstraint=&BookPriceConstraint2=&BookPriceConstraint1
http://www.public.gr/search/public/searchResultsRefinements.jsp?trail=SRCH%253APro%2BEvolution%2BSoccer%2B2017%253A1002%253Acccat30007&_dyncharset=UTF-8&advancedSearchForBooks=&sortOrder=ascending&sortMode=predicate&parentCategoryId=cccat30007&categoryId=cat1833788pp&sortProperty=publicNewRank&BookWriterConstraint=&addFacet=1002%253Acat1833788pp&BookpublisherNameConstraint=&BookTitleConstraint=&RootCategorySearchConstraint=&BookPriceConstraint2=&BookPriceConstraint1
http://www.public.gr/search/public/searchResultsRefinements.jsp?trail=SRCH%253AFIFA%2B17%253A1002%253Acccat30007&_dyncharset=UTF-8&advancedSearchForBooks=&sortOrder=ascending&sortMode=predicate&parentCategoryId=cccat30007&categoryId=cat1833788pp&sortProperty=publicNewRank&BookWriterConstraint=&addFacet=1002%253Acat1833788pp&BookpublisherNameConstraint=&BookTitleConstraint=&RootCategorySearchConstraint=&BookPriceConstraint2=&BookPriceConstraint1
http://www.public.gr/cat/gaming/used-games-wanted/
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