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Czym jest Nintendo Switch?

Nintendo Switch to konsola, na której możesz grać
kiedykolwiek, gdziekolwiek, z kimkolwiek.

Do rodziny Nintendo Switch należą dwie konsole
Nintendo Switch - w pełni wyposażona do gry w domu oraz w podróży
Trzy tryby gry
Tryb TV

Tryb stołowy

 str. 6 - 9

Nintendo Switch Lite – przeznaczona do gry
w trybie przenośnym
 str. 10 - 11

Tryb przenośny

Kiedykolwiek, gdziekolwiek, z kimkolwiek.
Trzy tryby

1

Tryb TV

Nintendo Switch umożliwia grę w trzech trybach.
Włóż Nintendo Switch do stacji dokującej
Gra HD na twoim telewizorze.

Łatwe podłączenie do TV

Konsola włączy się
automatycznie
po wyciągnięciu ze stacji.

Zasilacz AC

Możesz wziąć konsolę
ze sobą i grać w trybie
przenośnym.

Nintendo Switch
Kabel HMDI
Po prostu podłącz zasilacz i kabel HDMI (dołączone do zestawu) do każdego portu.

Kiedykolwiek, gdziekolwiek, z kimkolwiek.
Trzy tryby

2

Tryb stołowy

Joy-Con
Nintendo Switch ma kontrolery
po obydwu stronach konsoli,
które działają wspólnie.

Użyj podstawki, aby udostępnić ekran
i móc cieszyć się zabawą w
multiplayerze.

Jeśli wsuniesz dwa
kontrolery Joy-Con do
Joy-Con grip, będą działać
jak tradycyjny kontroler,
a bez gripu jako dwa
osobne, w pełni
funkcjonalne kontrolery.

Nintendo Switch umożliwia grę w trzech trybach.
Trzy tryby

3

Tryb przenośny

Chwyć konsolę i graj
z podłączonymi kontrolerami
Joy-Con.

Nintendo Switch Lite –
Nintendo Switch Lite to kompaktowa, lekka konsola
z wbudowanymi kontrolerami.

przeznaczona do gry w trybie przenośnym
Nintendo Switch Lite obsługuje
wszystkie gry Nintendo Switch,
w które można grać w trybie
przenośnym. Jest idealna dla
osób, które często mają okazję
grać na zewnątrz, a także dla tych,
którzy chcą grać online lub
w lokalnym multiplayerze
z rodziną i przyjaciółmi
posiadającymi już pierwotną
konsolę Nintendo Switch.
* Jako urządzenie do gry w trybie
przenośnym, Nintendo Switch Lite
nie ma wyjścia do TV.

Cztery kolory do wyboru

Żółty

Szary

Turkusowy

Koralowy

Odkryj świat gier i darmowych
wersji demonstracyjnych!
Przeglądaj całą bibliotekę gier Nintendo Switch - od znanych
tytułów po ekskluzywne wersje cyfrowe - w Nintendo eShop!
Możesz to zrobić na Nintendo eShop na konsoli Nintendo
Switch lub odwiedzić stronę www.nintendo.co.uk aby kupić
gry i pobrać bezpłatne wersje demonstracyjne bezpośrednio
na swój system!
Więcej informacji  na str. 58 - 62

Wzbogacaj swoje przeżycia z gry!
Nintendo Switch Online to niedroga, wielofunkcyjna usługa
członkowska, która pozwala użytkownikom cieszyć się
współpracą i rywalizacją w grach online, zapisywaniem
kopii zapasowych danych w chmurze dla kompatybilnych
gier, rosnącą biblioteką gier NES i Super NES i nie tylko.
Więcej informacji  na str. 64 - 67

Wzbogacaj swoje przeżycia z gry!

DLACZEGO NIE ROZPOCZĄĆ NOWEGO
ŻYCIA NA BEZLUDNEJ WYSPIE?

Dostępne na

© 2020 Nintendo

Jeśli zgiełk współczesnego życia Cię przygnębia to Tom Nook ma
w zanadrzu przedsięwzięcie biznesowe, które napewno Ci się
spodoba: nowy, ultra-ekskluzywny pakiet Nook Inc. Deserted Island
Getaway! Odkryj swoją wyspę, zbieraj zasoby i wytwarzaj ile dusza
zapragnie, aby móc kształtować swój dom i samą wyspę. Nowi
przyjaciele i niespodzianki czekają na Ciebie każdego dnia wraz
z porami roku. Baw się sam lub wędruj po wyspie z maksymalnie
7 przyjaciółmi i żyj tak jak chcesz. Załóż gospodarstwo w którym nie
obowiązują już zasady dotyczące tego, co dzieje się w domu a co
na zewnątrz.

Animal Crossing: New Horizons
• Gatunek: Animal Life, Symulacja • Wydawca: Nintendo
Kompatybilne tryby gry

Tryb TV

Tryb stołowy

1-4*

1-4*

Tryb ręczny
1

Online **, ***: do 8 graczy Lokalnie ***: do 8 graczy

*Tryb wieloosobowy wymaga jednego zgodnego kontrolera na gracza. Mogą być wymagane dodatkowe kontrolery (sprzedawane osobno).
**Podczas gry online niezbędne jest połączenie internetowe. Aby korzystać z usług online, musisz utworzyć konto Nintendo i zaakceptować regulamin. Obowiązuje Polityka prywatności konta Nintendo. Niektóre usługi online mogą nie być
dostępne we wszystkich krajach. Usługi online wymagają konta Nintendo. Niektóre usługi online wymagają również płatnej subskrypcji. Dostępność płatnych usług online może być ograniczona w zależności od lokalizacji.
***Gra lokalna i gra online wymaga jednej konsoli i jednej kopii oprogramowania na gracza.

Wzbogacaj swoje przeżycia z gry!

ZUPEŁNIE NOWA PRZYGODA RPG POKÉMON
Dostępne na

Przygotuj się na odkrycie Galar, rozległego regionu
o zróżnicowanych środowiskach, od spokojnych wsi
i współczesnych miast po gęsty las i pokryte śniegiem góry.
Przygotuj się na odkrycie niesamowitych Pokémonów Dynamax
i Gigantamax!

Pokémon Sword / Pokémon Shield
• Gatunek: RPG • Wydawca: Nintendo
Kompatybilne tryby gry

Tryb TV
1

Tryb stołowy
1

Tryb ręczny
1

Online*, **: Do 4 graczy Lokalnie*: Do 4 graczy
©2019 Pokémon.
©1995-2019 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

*Multiplayer wymaga jednej konsoli i jednej kopii gry na każdego gracza.
**Podczas gry online niezbędne jest połączenie internetowe. Aby korzystać z usług online, musisz utworzyć konto Nintendo i zaakceptować regulamin. Obowiązuje Polityka prywatności konta Nintendo. Niektóre usługi online mogą nie być dostępne we wszystkich
krajach. Usługi online wymagają konta Nintendo. Niektóre usługi online wymagają również płatnej subskrypcji. Dostępność płatnych usług online może być ograniczona w zależności od lokalizacji.

Kontynuuj swoją przygodę
z Pokémon Sword i Pokémon Shield
dzięki Expansion Pass!

KONTYNUACJA SZALONEJ
PRZYGODY!
Dostępne na

Już dostępny!
©2020 Pokémon.
©1995-2020 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

The Isle of Armor
Przygotuj się na wyprawę przez gigantyczną
wyspę u wybrzeży regionu Galar, Isle of Armor,
pełnej pięknej przyrody! Znajdziesz na niej plaże,
bagna, lasy, jaskinie i wydmy.

The Crown Tundra
Poprowadź ekspedycję do ośnieżonej
krainy Crown Tundra i odkryj tajemnicę
Legendarnego Pokémona Calyrexa,
który kiedyś nią rządził.

The Pokémon Sword Expansion pass (składa się z „The Isle of Armor” i „The Crown Tundra”)
jest kompatybilny tylko z europejską wersją Pokémon Sword (sprzedawaną oddzielnie).
The Pokémon Sword Expansion pass (składa się z „The Isle of Armor” i „The Crown Tundra”)
jest kompatybilny tylko z europejską wersją Pokémon Shield (sprzedawaną oddzielnie).

Dostępne
jesienią 2020

Papierowe pandemonium!

Rozwizuj zagadki
z dłuuuugimi
1000-krotnymi
składanymi ramionami

Uratuj Toads
przekształcone
przez Króla Origami!

PIĘKNY PAPIEROWY ŚWIAT DO ROZŁOŻENIA
Dostępne na

© 2020 Nintendo Program
© 2020 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS

Dołącz do Mario i jego nowej towarzyszki Olivii w komediowej
przygodzie, która zabierze Cię w najdalsze zakątki papierowego
świata w Paper Mario: The Origami King na Nintendo Switch!
Zmierz się z Królem Origami i jego armią papierowych najeźdźców,
połącz siły z niezwykłymi towarzyszami i opanuj magiczne moce,
aby ocalić świat.

Paper Mario: The Origami King
• Gatunek: Przygoda, Akcja • Wydawca: Nintendo
Kompatybilne tryby gry

Tryb TV
1

Tryb stołowy
1

Tryb ręczny
1

ŚWIAT GIER CZEKA!
Dostępne na

Sprzątnij stół i usiądź z przyjaciółmi i rodziną, aby cieszyć się
różnorodną kolekcją ponadczasowych ulubionych gier, grajcie
wspólnie przy stole lub online w 51 Worldwide Games. Od
starożytnych gier planszowych po nowoczesne klasyki, od
relaksujących gier w pasjansa po bardziej dynamiczne - poznaj
gry, które ukształtowały kultury na całym świecie!

51 Worldwide Games
• Gatunek: gra planszowa, party gra
Kompatybilne tryby gry

Tryb TV
1–2*

Dostępne
demo

• Wydawca: Nintendo
Tryb stołowy
1–2*

Tryb ręczny
1–2*

Online **: do 4 graczy Lokalnie *: do 4 graczy
© 2020 Nintendo

*Multiplayer wymaga jednej konsoli i jednej kopii gry na każdego gracza.
**Podczas gry online niezbędne jest połączenie internetowe. Aby korzystać z usług online, musisz utworzyć konto Nintendo i zaakceptować regulamin. Obowiązuje Polityka prywatności konta Nintendo. Niektóre usługi online mogą nie być dostępne we wszystkich krajach. Usługi online wymagają
konta Nintendo. Niektóre usługi online wymagają również płatnej subskrypcji. Dostępność płatnych usług online może być ograniczona w zależności od lokalizacji.

ODKRYJ TAJEMNICE MONADO
I RATUJ ŚWIAT

Dostępne na

Rozległy klasyk RPG odrodził się w Xenoblade
Chronicles: Definitive Edition na Nintendo Switch.
W następstwie niszczycielskiej inwazji wyrusz
w podróż, która zabierze Cię poza horyzont. Czy
możesz zmienić przyszłość? Czy Twoja rasa jest
skazana na wyginięcie? Dzięki zupełnie nowej
epilogowej przygodzie, grafice HD, płynniejszej
rozgrywce, zremasterowanym utworom
muzycznym i nie tylko, nowi i powracający gracze
mogą na nowo doświadczyć ostatecznej wersji
epickiej przygody Shulka w tym RPG!

Xenoblade Chronicles – Definitive Edition
• Gatunek: RPG • Wydawca: Nintendo
Kompatybilne tryby gry

Tryb TV
1

Tryb stołowy
1

Tryb ręczny
1
©2010-2020 Nintendo /
MONOLITHSOFT

Więcej trybów i funkcji pojawiło się w Ring Fit
Adventure dzięki bezpłatnej aktualizacji
oprogramowania *, w tym bardziej rytmicznej gry,
opcji wyboru kobiecego głosu i zmiany języków!

ZAWIERA
ZAWIERA

pasek
na nogę
oprogramowanie

TWOJA PRZYGODA,
TWOJA HISTORIA FITNESS!

Trzymając Ring-Con w dłoniach i z założonym paskiem na nogę
wyrusz na misję pełną fitnessu! Odkrywaj fantastyczny świat
i pokonaj smoka-kulturystę oraz jego kompanów z użyciem
prawdziwych ćwiczeń w Ring Fit Adventure, grze fitness na
Nintendo Switch! Truchtaj w miejscu, aby przemierzać trawiaste
równiny, ściskaj Ring-Con nad głową, by atakować wrogów
i spraw by joga pomogła Ci utrzymać ciało w dobrej kondycji.
Ring-Con

© 2019 Nintendo.

Ring Fit Adventure
• Gatunek: Lifestyle • Wydawca: Nintendo
Kompatybilne tryby gry

Tryb TV
1

Tryb stołowy
1

Tryb ręczny
–

Aby grać w to oprogramowanie na Nintendo Switch Lite, wymagana jest para Joy-Con i zalecana jest regulowana podstawka ładująca Nintendo Switch.
Do ładowania kontrolerów Joy-Con wymagany jest uchwyt do ładowania Joy-Con lub konsola Nintendo Switch (HAC-001). Wszystkie produkty sprzedawane osobno.

* Aby móc kupować gry do pobrania lub pobrać wersje demonstracyjne i bezpłatne oprogramowanie z Nintendo eShop na oficjalnej stronie internetowej, musisz mieć konto Nintendo, które jest połączone z konsolą Nintendo Switch i zarejestrować swoją konsolę jako aktywną konsolę do
pobierania na swoim koncie Nintendo odwiedzając Nintendo eShop na urządzeniu, na które chcesz pobrać, przynajmniej raz. Aby można było pobierać automatycznie, system musi być zaktualizowany i połączony z Internetem z włączoną funkcją automatycznego pobierania, a także musi
mieć wystarczającą ilość miejsca do ukończenia pobierania. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź naszą sekcję Support. Dokonane zakupy lub pobrania wersji demonstracyjnej aktywowane za pośrednictwem strony internetowej Nintendo są przetwarzane za pośrednictwem Nintendo eShop.

Wzbogacaj swoje przeżycia z gry!

KLASYKI JAK I NOWE ĆWICZENIA!
Dostępne na

©2019 Tohoku University / Nintendo Co., Ltd.

Przygotuj się by rzucić wyzwanie swojemu mózgowi na różne
sposoby w grze Dr Kawashima’s Brain Training na Nintendo Switch!
Ciesz się nowymi ćwiczeniami z których niektóre korzystają z kamery
ruchu na podczerwień na odpowiednim Joy-Conie * lub dotknij i trenuj
z klasycznymi ćwiczeniami z poprzednich gier Brain Training, w które
możesz grać za pomocą rysika (dołączone do wersji pakietowej ze
sklepów detalicznych) lub twojego palca. Wszystko w Twoich rękach!

Dr Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch
• Gatunek: styl życia, zdrowie i fitness • Wydawca: Nintendo
Kompatybilne tryby gry

Tryb TV
1–2**

Tryb stołowy
1–2**

Tryb ręczny
1

Większość ćwiczeń można wykonywać tylko w trybie ręcznym. Aby uzyskać szczegółowe informacje, odwiedź stronę nintendo-europe.com/braintraining

* Aby grać w określone ćwiczenia na Nintendo Switch Lite, wymagana jest para Joy-Con i zalecana jest regulowana podstawka ładująca Nintendo Switch. Wymagane będzie również urządzenie do ładowania kontrolerów Joy-Con, takie jak uchwyt ładujący Joy-Con. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę
internetową Nintendo Switch Lite.
** Tryb wieloosobowy wymaga jednego zgodnego kontrolera na gracza. Mogą być wymagane dodatkowe kontrolery (sprzedawane osobno).

Zawartość do pobrania Fighters Pass (sprzedawana
oddzielnie) zapewnia dostęp do pięciu pakietów
Challenger: pięciu wojowników, pięciu scen
i wszystkich ich utworów muzycznych. Walcz
z nowymi wojownikami z Banjo-Kazooie, DRAGON
QUEST, FATAL FURY, Persona 5 i Fire Emblem!

Fighters Pass Vol. 2 (sprzedawane osobno)
da ci dostęp do sześciu kolejnych pakietów
Challengera w momencie ich premiery.

Wzbogacaj swoje przeżycia z gry!

NOWA GRA SUPER SMASH BROS. Z NOWYMI
WOJOWNIKAMI, PLANSZAMI I NIE TYLKO!

Dostępne na

Legendarne światy i wojownicy z gier w ostatecznym porachunku nowa odsłona w serii Super Smash Bros. na Nintendo Switch! Nowi
wojownicy, jak Inkling z serii Splatoon i Ridley z serii Metroid,
po raz pierwszy pojawiają się w serii Super Smash Bros. po boku
WSZYSTKICH postaci, jakie kiedykolwiek pojawiły się w serii
Super Smash Bros.!

© 2018 Nintendo • Original Game: © Nintendo / HAL Laboratory, Inc. • Characters: © Nintendo / HAL Laboratory, Inc. /
Pokémon. / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. / SHIGESATO ITOI / APE inc. / INTELLIGENT SYSTEMS / Konami Digital Entertainment /
SEGA / CAPCOM CO., LTD. / BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / MONOLITHSOFT / CAPCOM U.S.A., INC. / SQUARE ENIX CO., LTD. /
ATLUS / Microsoft / SNK CORPORATION.

Super Smash Bros. Ultimate
• Gatunek: Akcja, Bijatyka • Wydawca: Nintendo
Kompatybilne tryby gry

Tryb TV
1–8*

Tryb stołowy
1–8*

Tryb ręczny
1

Online**: Do 4 graczy Lokalnie*: Do 8 graczy

*Multiplayer wymaga jednego kompatybilnego kontrolera na gracza. Mogą być potrzebne dodatkowe kontrolery (sprzedawane oddzielnie).
**Podczas gry online niezbędne jest połączenie internetowe. Aby korzystać z usług online, musisz utworzyć konto Nintendo i zaakceptować regulamin. Obowiązuje Polityka prywatności konta Nintendo. Niektóre usługi online mogą nie
być dostępne we wszystkich krajach. Usługi online wymagają konta Nintendo. Niektóre usługi online wymagają również płatnej subskrypcji. Dostępność płatnych usług online może być ograniczona w zależności od lokalizacji.

Wzbogacaj swoje przeżycia z gry!

WYŚCIGI, WALKI - WSZYSTKO JEST DELUXE!

Dostępne na

Ciesz się definitywną wersją Mario Kart 8 gdziekolwiek,
kiedykolwiek, nawet do 8 graczy w lokalnym bezprzewodowym
multiplayerze. Wszystkie twoje ulubione tory i postacie powracają,
a także nowe postacie dołączają do gry! Gracze mogą teraz trzymać
dwa gadżety na raz, dodatkowo Battle mode został usprawniony!

Mario Kart 8 Deluxe
• Gatunek: Wyścigi, Party
Kompatybilne tryby gry

• Wydawca: Nintendo
Tryb TV
1–4*

Tryb stołowy
1–4*

Tryb ręczny
1

Online**: Do 12 graczy Lokalnie*: Do 8 graczy
© 2017 Nintendo

*Multiplayer wymaga jednego kompatybilnego kontrolera na gracza. Mogą być potrzebne dodatkowe kontrolery (sprzedawane oddzielnie).
**Podczas gry online niezbędne jest połączenie internetowe. Aby korzystać z usług online, musisz utworzyć konto Nintendo i zaakceptować regulamin. Obowiązuje Polityka prywatności konta Nintendo. Niektóre usługi online mogą nie być dostępne we wszystkich krajach. Usługi online wymagają konta
Nintendo. Niektóre usługi online wymagają również płatnej subskrypcji. Dostępność płatnych usług online może być ograniczona w zależności od lokalizacji.

Wzbogacaj swoje przeżycia z gry!

RELAKSUJĄCY POBYT W HOTELU...
CO MOŻE PÓJŚĆ NIE TAK?

Dostępne na

© 2019 Nintendo

Dołącz do tchórzliwego bohatera Luigi'ego w pełnej duchów i lepkiej -misji, by uratować Mario i przyjaciół w Luigi's Mansion 3
na Nintendo Switch! Wraz z przyjacielem możesz przemierzać
piętra nie z tego świata w nawiedzonym hotelu w lokalnej
kooperacji, walczyć ze złośliwymi duchami i rozwiązywać
paranormalne zagadki.

Luigi's Mansion 3
• Gatunek: Akcja, Przygoda
Kompatybilne tryby gry

• Wydawca: Nintendo
Tryb TV

1–81,2

Tryb stołowy
1–81,2

Tryb ręczny
13

1 Tryb kooperacji dla dwóch graczy na jednej konsoli wymaga jednego kontrolera Joy-Con™ na gracza.
2 W trybie lokalnym/online dla 2-8 graczy można grać nawet na 4 konsolach i wymagana jest jedna kopia gry na konsolę.
3 Tryb lokalny/online dla 2-4 graczy wymaga jednej kopii gry na gracza.

Wzbogacaj swoje przeżycia z gry!

TWÓRZ KIEDYKOLWIEK...
GRAJ ZE WSZYSTKIMI
Dostępne na

© 2019 Nintendo

Łam zasady i twórz poziomy Super Mario o jakich zawsze
marzyłeś w Super Mario Maker 2, tylko na Nintendo Switch!
Z wieloma nowymi narzędziami, nowymi elementami plansz
i opcjami do dyspozycji, puść wodze fantazji przy tworzeniu
wyjątkowych poziomów. Dziel się nimi z przyjaciółmi i graczami
na całym świecie.

Super Mario Maker 2
• Gatunek: Platformówka • Wydawca: Nintendo
Kompatybilne tryby gry

Tryb TV
1–4*,**

Tryb stołowy
1–4*,**

Tryb ręczny
1***

Online***: Do 4 graczy Lokalnie*,**: Do 4 graczy

* Multiplayer wymaga jednego kompatybilnego kontrolera na gracza. Mogą być potrzebne dodatkowe kontrolery (sprzedawane oddzielnie).
** Do gry w lokalnym bezprzewodowym multiplayerze niezbędna jest jedna konsola i jedna kopia gry na każdego gracza.
*** Podczas gry online niezbędne jest połączenie internetowe. Aby korzystać z usług online, musisz utworzyć konto Nintendo i zaakceptować regulamin. Obowiązuje Polityka prywatności konta Nintendo. Niektóre usługi online mogą nie być dostępne we wszystkich krajach. Usługi online wymagają konta
Nintendo. Niektóre usługi online wymagają również płatnej subskrypcji. Dostępność płatnych usług online może być ograniczona w zależności od lokalizacji.

Dostępne na

© 2012 – 2018 Nintendo

KLASYKA WSZECH CZASÓW, SUPER
MARIO, KIEDYKOLWIEK, GDZIEKOLWIEK,
Z KIMKOLWIEK!

Biegaj, skacz i wytup sobie drogę przez ponad 160 poziomów 2D
w tradycyjnym stylu Super Mario, dzięki Super Mario Bros. U Deluxe
na Nintendo Switch! Nawet 4 graczy* może bawić się wspólnie, by
zbierać monety i skakać przeciwnikom na głowy w drodze do Goal
Pole, albo sprawdzić, kto nazbiera najwięcej złota w tej chaotycznej,
przyjaznej i - przede wszystkim - zabawnej rywalizacji!

New Super Mario Bros. U Deluxe
• Gatunek: Platformówka • Wydawca: Nintendo
Kompatybilne tryby gry

Tryb TV
1–4*

Tryb stołowy
1–4*

Tryb ręczny
1

* Multiplayer wymaga jednego kompatybilnego kontrolera na gracza. Mogą być potrzebne dodatkowe kontrolery (sprzedawane oddzielnie).

NIECHAJ ROZPOCZNIE SIĘ ODYSEJA!

Dostępne na

© 2017 Nintendo

Dołącz do Mario w ogromnej, globalnej wędrówce 3D i użyj jego
niesamowitych nowych zdolności do kolekcjonowania Księżyców,
żebyś mógł napędzić swój statek powietrzny, Odyssey, i uratować
Księżniczkę Peach od planów ślubnych Bowsera! Ta przygoda 3D
jest naładowana sekretami i niespodziankami, a z nowymi ruchami
Mario, takimi jak Cap Throw, Cap Jump i Capture, przeżyjesz
mnóstwo zabawy i ekscytującej gry, innej niż wszystko, co znałeś
z poprzednich gier z Mario.

Super Mario Odyssey
• Gatunek: Akcja, Platformówka
Kompatybilne tryby gry

Tryb TV
1-2

• Wydawca: Nintendo
Tryb stołowy
1-2

Tryb ręczny
1

Lokalnie: Do 2 graczy

Wzbogacaj swoje przeżycia z gry!

SIĘGAJ PO ZŁOTO!

Dostępne na

Dołącz do Mario, Sonica i przyjaciół w ich jak dotąd największej
przygodzie w Mario&Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 na
Nintendo Switch! Trenuj na Tokyo 2020 w pojedynkę lub przeciwko
przyjaciołom w zupełnie nowych dyscyplinach - Skateboardingu,
Karate, Surfingu i Wspinaczce Sportowej - a także w ogromnej
ilości ulubionych sportów i klasycznych gier 2D.

Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020
• Gatunek: Sport • Wydawca: SEGA
Kompatybilne tryby gry

Tryb TV
1–4*

Tryb stołowy
1–4*

Tryb ręczny
1

Online**: Do 8 graczy Lokalnie*: Do 4 graczy

TM IOC/TOKYO2020/USOC 36USC220506. Copyright © 2019 International Olympic Committee ("IOC"). All rights reserved. SUPER
MARIO characters © NINTENDO. SONIC THE HEDGEHOG characters ©SEGA.

*Multiplayer wymaga jednego kompatybilnego kontrolera na gracza. Mogą być potrzebne dodatkowe kontrolery (sprzedawane oddzielnie).
**Podczas gry online niezbędne jest połączenie internetowe. Aby korzystać z usług online, musisz utworzyć konto Nintendo i zaakceptować regulamin. Obowiązuje Polityka prywatności konta Nintendo.
Niektóre usługi online mogą nie być dostępne we wszystkich krajach. Usługi online wymagają konta Nintendo. Niektóre usługi online wymagają również płatnej subskrypcji. Dostępność płatnych usług online
może być ograniczona w zależności od lokalizacji.

Wzbogacaj swoje przeżycia z gry!

ZUPEŁNE ODŚWIEŻENIE SERII
MARIO PARTY!
Dostępne na

© 2018 Nintendo

Seria Mario Party nadchodzi na Nintendo Switch naładowana
super zabawą dla każdego! Styl oryginalnej gry planszowej
został podrasowany głębszymi elementami strategii, takimi
jak Dice Blocks dla każdej postaci. Gra przedstawia również
zupełnie nowe sposoby gry, łącznie z minigrami sterowanymi
kontrolerem Joy-Con, nowe tryby, by cieszyć się grą z rodziną
i przyjaciółmi.

Super Mario Party
• Gatunek: Party, Gra planszowa
Kompatybilne tryby gry

Tryb TV
1–4*

• Wydawca: Nintendo
Tryb stołowy
1–4*

Tryb ręczny
1

Online**: Do 4 graczy
*Multiplayer wymaga jednego kompatybilnego kontrolera na gracza. Mogą być potrzebne dodatkowe kontrolery (sprzedawane oddzielnie).
**Podczas gry online niezbędne jest połączenie internetowe. Aby korzystać z usług online, musisz utworzyć konto Nintendo i zaakceptować regulamin.
Obowiązuje Polityka prywatności konta Nintendo. Niektóre usługi online mogą nie być dostępne we wszystkich krajach. Usługi online wymagają konta Nintendo.
Niektóre usługi online wymagają również płatnej subskrypcji. Dostępność płatnych usług online może być ograniczona w zależności od lokalizacji.

Możesz urozmaicić swoją niezapomnianą przygodę,
dzięki The Legend of Zelda: Breath of the Wild Expansion
Pass. Expansion Pass zapewnia dostęp do dwóch DLC
i trzech nowych Treasure Chest.

Zawiera Trial of the Sword,
Master Mode, Hero's Path
Mode, travel medallion
i nową zbroję.

Zawiera The Champions'
Ballad, dziewięć ukrytych
przedmiotów i Ancient
Horse Gear.

ODKRYWAJ, PRZETRWAJ, WALCZ.
WSTĄP DO ŚWIATA PRZYGODY.

Dostępne na

Podróżuj przez pola, lasy i góry w tej zapierającej dech w piersiach
przygodzie. Na kanapie lub w drodze, przemierzaj królestwo Hyrule
po swojemu na Nintendo Switch.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild
• Wydawca: Nintendo
• Gatunek: Akcja, Przygoda
Kompatybilne tryby gry

© 2017 Nintendo

Tryb TV
1

Tryb stołowy
1

Tryb ręczny
1

ODKRYWAJ ZUPEŁNIE NOWĄ WYSPĘ
KOHOLINT!
Dostępne na

© 2019 Nintendo

Odkrywaj odnowioną wyspę Koholint, która została wiernie
odbudowana w zupełnie nowym stylu artystycznym, który oczaruje
zarówno starych jak i nowych fanów. Walcz z nieprzyjaciółmi
zdobywając niezliczone lochy i odkrywaj sekrety skrywane na
wyspie. Pojedynkuj się z wrogami Super Mario, takimi jak Goomba,
Piranha Plant i innymi. Poznawaj też wyjątkowych mieszkańców
wyspy, którzy pomogą Linkowi podczas jego przygody.

The Legend of Zelda: Link's Awakening
• Wydawca: Nintendo
• Gatunek: Akcja, Przygoda
Kompatybilne tryby gry

Tryb TV
1

Tryb stołowy
1

Tryb ręczny
1

CO BYŚ ZROBIŁ, GDYBYŚ PEWNEGO
RANKA PO PRZEBUDZENIU
STWIERDZIŁ...ŻE JESTEŚ
POKEMONEM?
Dostępne na

Przygotuj się na odkrycie pięknie zaprojektowanego
świata w Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX –
remake oryginalnych tytułów Nintendo DS i Game Boy
Advance. Stwórz swoją drużynę z Pikachu, Eevee i
Charmanderem i wypełnij misje mającą na celu
ocalenie Pokemonów w ciągle zmieniającym się
mystery dungeon!

Dostępne
demo

Pokémon Mystery Dungeon:
Rescue Team DX
• Gatunek: RPG • Wydawca: Nintendo
Kompatybilne tryby gry

Tryb TV
1

Tryb stołowy
1

Tryb ręczny
1

©2020 Pokémon.
©1995-2020 Nintendo Co. Ltd./ Creatures Inc. / GAME FREAK inc.
©1993-2020 Spike Chunsoft.

Wzbogacaj swoje przeżycia z gry!

POCZUJ SIĘ JAK PRAWDZIWY TRENER POKÉMONÓW!

Dostępne na

©2018 Pokémon.
©1995-2018 Nintendo Co. Ltd./
Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

Wybierz się w podróż Pokémon do regionu Kanto ze swoim
partnerem Pikachu lub Eevee, aby stać się najlepszym Trenerem
Pokémonów podczas walk z innymi trenerami. Używaj sterowania
ruchowego, aby łapać Pokémony w terenie, dzięki kontrolerowi JoyCon lub nowemu urządzeniu Poké Ball Plus (sprzedawane oddzielnie
lub jako część zestawu z każdą z gier), które świeci, wibruje i wydaje
dźwięki, aby ożywić twoją przygodę. Dziel się przeżyciami z rodziną
lub przyjaciółmi w akcji dla dwóch graczy, używając drugiego
kontrolera Joy-Con lub Poké Ball Plus. Możesz nawet połączyć się
z Pokémon GO, używając kompatybilnego smartphona, by przywołać
złapane wcześniej Pokémony do regionu Kanto!

Dostępne
Pokémon: Let's Go, Pikachu! /
demo
Pokémon: Let's Go, Eevee!
• Gatunek: Przygodowa/RPG • Wydawca: Nintendo
Kompatybilne tryby gry

Tryb TV
1–2

Tryb stołowy
1–2

Tryb ręczny
1

Online**: Do 2 graczy Lokalnie: Do 2 graczy
** Podczas gry online niezbędne jest połączenie internetowe. Aby korzystać z usług online musisz utworzyć konto Nintendo i zaakceptować regulamin.
Obowiązuje Polityka prywatności konta Nintendo. Niektóre usługi online mogą nie być dostępne we wszystkich krajach. Usługi online wymagają konta
Nintendo. Niektóre usługi online wymagają również płatnej subskrypcji. Dostępność płatnych usług online może być ograniczona w zależności od lokalizacji.

W tym solidnym single-playerze,
dostępnym jako płatna treść do pobrania
do Splatoon 2, grasz jako Agent 8 zupełnie nowa postać, która wygląda jak
Octoling. Przejdź przez 80 tajemniczych
podziemnych obiektów testowych
w desperackiej próbie dostania się na
powierzchnię Inkopolis i graj nawet jako
Octoling w rozgrywkach multiplayer.

Wzbogacaj swoje przeżycia z gry!

NAJŚWIEŻSZY SURVIVAL!

Dostępne na

Tradycyjne rozgrywki 4 na 4 powracają wraz z nowymi planszami,
nową modą i nowymi brońmi, takimi jak dwuręczne Splat Dualies.
Niezależnie od tego, czy używają Nintendo Switch Pro Controllera
(sprzedawanego oddzielnie), czy kontrolerów Joy-Con, gracze
mogą strzelać farbą, używając sterowania ruchowego, a to
zarówno w trybie lokalnym*, jak i multiplayerze**.

Splatoon 2
• Gatunek: Akcja, Strzelanka
Kompatybilne tryby gry

• Wydawca: Nintendo

Tryb TV
1

Tryb stołowy
1

Tryb ręczny
1

Online**: Do 8 graczy Lokalnie*: Do 8 graczy
© 2017 Nintendo

*Multiplayer wymaga jednego kompatybilnego kontrolera na gracza. Mogą być potrzebne dodatkowe kontrolery (sprzedawane oddzielnie).
**Podczas gry online niezbędne jest połączenie internetowe. Aby korzystać z usług online, musisz utworzyć konto Nintendo i zaakceptować regulamin. Obowiązuje Polityka prywatności konta Nintendo. Niektóre usługi online mogą nie być dostępne we wszystkich
krajach. Usługi online wymagają konta Nintendo. Niektóre usługi online wymagają również płatnej subskrypcji. Dostępność płatnych usług online może być ograniczona w zależności od lokalizacji.

ZBIERZ DRUŻYNĘ NA BATTLE ROYALE NA
NINTENDO SWITCH!
Dostępne na

Dołącz do gry i zostań najdłużej przy życiu w tym darmowym
** Battle Royale na 100 graczy. Buduj ogromne forty.
Przechytrzyj swoich przeciwników. Zasłuż sobie na
zwycięstwo. Połącz siły z przyjaciółmi online*, siedząc w
jednym pokoju*** lub z graczami z całego świata!

Fortnite
• Gatunek: Akcja, Strzelanka, Strategia
Kompatybilne tryby gry

Tryb TV
1

• Wydawca: Epic Games
Tryb stołowy
1

Tryb ręczny
1

Online*: Do 100 graczy
Fortnite © 2020 Epic Games, Inc. Epic, Epic Games, Unreal, Unreal Engine, and Fortnite are
registered trademarks of Epic Games, Inc. in the USA (Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.) and elsewhere. The
Epic Games logo, Fortnite (stylized), the Unreal Engine logo, and UE4 and its logo are
trademarks of Epic Games, Inc. All rights reserved.

* Podczas gry online niezbędne jest połączenie internetowe. Aby korzystać z usług online, musisz utworzyć konto Nintendo i zaakceptować regulamin. Obowiązuje Polityka prywatności konta
Nintendo. Niektóre usługi online mogą nie być dostępne we wszystkich krajach.
** Zawiera zakupy wewnątrz aplikacji.
*** Do gry w multiplayerze niezbędne są dodatkowe gry i urządzenia.

BIG BLOCK DLC

Nowe tryby online pojawiły się
w TETRIS® 99, dostępne
w płatnym DLC!
Jeśli nie masz członkostwa
Nintendo Switch Online a chcesz
grać w TETRIS 99 oﬄine to
możesz to zrobić zakupując
Big Block DLC! Jeśli kupisz
pudełkową wersję TETRIS 99
cała zawartość Big Block DLC
będzie w niej zawarta.
• CPU Battle: Walcz przeciw 98
botom. Pokonaj maszyny!
• Marathon: Zdobądź najwięcej linii
i najwięcej punktów!
• Local Arena: Zbierz do 8 przyjaciół
i grajcie razem w lokalnej
rozgrywce!
• 2P Share Battle: Podziel się
kontrolerem Joy-Con i grajcie we
dwójkę!

Wzbogacaj swoje przeżycia z gry!

PRZEBOJOWA BATTLE ROYALE!

Dostępne na

99 graczy...ale może zostać tylko jeden! TETRIS® 99 to ikoniczna
gra jakiej jeszcze nie widziałeś. Wybierzesz poprawną strategię, aby
pokonać 98 graczy online* - wszystkich na raz?!
TETRIS 99 polega na walce online o dominację nad spadającymi
Tetrimino i graczami z całego świata!

TETRIS® 99
• Gatunek: Puzzle
Kompatybilne tryby gry

• Wydawca: Nintendo
Tryb TV
1

Tryb stołowy
1

Tryb ręczny
1

Online*: Do 99 graczy

Tetris ® & © 1985~2020 Tetris Holding. Tetris logos, Tetris theme song and Tetriminos are trademarks of Tetris Holding.
The Tetris trade dress is owned by Tetris Holding. Licensed to The Tetris Company. Tetris Game Design by Alexey Pajitnov.
Tetris Logo Design by Roger Dean. All Rights Reserved.

Uwaga: lokalny tryb dla wielu graczy dostępny tylko z DLC Big Block
*Podczas gry online niezbędne jest połączenie internetowe. Aby korzystać z usług online musisz utworzyć konto Nintendo i zaakceptować regulamin. Obowiązuje Polityka prywatności konta Nintendo. Niektóre usługi online mogą
nie być dostępne we wszystkich krajach. Usługi online wymagają konta Nintendo. Niektóre usługi online wymagają również płatnej subskrypcji. Dostępność płatnych usług online może być ograniczona w zależności od lokalizacji.

Wzbogacaj swoje przeżycia z gry!

TWÓRZ. ODKRYWAJ. PRZETRWAJ.

Dostępne na

Minecraft jest większy, lepszy i piękniejszy niż dotychczas! Buduj
co tylko sobie wymarzysz w Creative mode lub wyrusz na wielkie
wyprawy po tajemniczych terenach w Survival i zanurz się we
własnych nieskończonych światach. Odkrywaj mnóstwo
wytworów innych graczy i dziel się przygodą z przyjaciółmi
z innymi systemami!

Minecraft
• Gatunek: Akcja, Przygoda
Kompatybilne tryby gry

• Wydawca: Mojang
Tryb TV

1–4*

Tryb stołowy
1–4*

Tryb ręczny
1

Online**: Do 8 graczy Lokalnie*: Do 8 graczy
© 2020 Mojang AB and Mojang Synergies AB.
Minecraft and Mojang are trademarks of Mojang Synergies AB.

*Multiplayer wymaga jednego kompatybilnego kontrolera na gracza. Mogą być potrzebne dodatkowe kontrolery (sprzedawane oddzielnie).
**Podczas gry online niezbędne jest połączenie internetowe. Aby korzystać z usług online, musisz utworzyć konto Nintendo i zaakceptować regulamin. Obowiązuje Polityka prywatności konta Nintendo. Niektóre usługi online mogą nie być dostępne we wszystkich
krajach. Usługi online wymagają konta Nintendo. Niektóre usługi online wymagają również płatnej subskrypcji. Dostępność płatnych usług online może być ograniczona w zależności od lokalizacji.

Wzbogacaj swoje przeżycia z gry!

Dostępne na

ZJEDNOCZENIE. WALKA. PRZETRWANIE.

Zupełnie nowa przygodowa gra akcji, zainspirowana
klasycznymi dungeon crawlersami i osadzona w uniwersum
Minecraft! Zapuść się do lochów sam lub połącz siły
z przyjaciółmi! Maksymalnie czterech graczy może wspólnie
walczyć na pełnych akcji, wypełnionych skarbami, niezwykle
różnorodnych poziomach – to wszystko w epickiej misji
ratowania mieszkańców wioski i pokonania złego Arch-Illagera!

© 2020 Minecraft, Minecraft Dungeons, the Minecraft logo
and Mojang are trademarks of Mojang Synergies AB.

Minecraft Dungeons
• Gatunek: Akcja, RPG, Przygodowe
Kompatybilne tryby gry

Tryb TV
1–4*

• Wydawca: Mojang Studios
Tryb stołowy
1–4*

Tryb ręczny
1

Online **: do 4 graczy Lokalnie *: do 4 graczy

*Multiplayer wymaga jednego kompatybilnego kontrolera na gracza. Mogą być potrzebne dodatkowe kontrolery (sprzedawane oddzielnie).
**Podczas gry online niezbędne jest połączenie internetowe. Aby korzystać z usług online, musisz utworzyć konto Nintendo i zaakceptować regulamin. Obowiązuje Polityka prywatności konta Nintendo. Niektóre usługi online mogą nie
być dostępne we wszystkich krajach. Usługi online wymagają konta Nintendo. Niektóre usługi online wymagają również płatnej subskrypcji. Dostępność płatnych usług online może być ograniczona w zależności od lokalizacji.

KOLEJNY DZIEŃ W PRACY

EA SPORTS™ FIFA 20 Legacy Edition jest dostępne na
Nintendo Switch i zawiera najnowsze stroje, kluby i drużyny
z najlepszych lig na całym świecie. Zawiera również
niektóre z najsłynniejszych stadionów świata, w tym kilka
zupełnie nowych w grze FIFA 20. Funkcje i tryby rozgrywki
będą takie same jak w grze FIFA 19 na Nintendo Switch.

Wspinaj się po szczeblach kariery, aby zostać nowym dyrektorem generalnym firmy
swojego taty w Good Job! na Nintendo Switch! Wraz z innym graczem wspinaj się
po szczeblach korporacyjnej kariery, aby przejąć rodzinny biznes, rozwiązując
dziwaczne problemy biurowe - od budowy firmowego ogrodu zen po dostarczanie
kostek mazi!

EA SPORTS™ FIFA 20 Nintendo Switch™ Legacy Edition
• Gatunek: Sport • Wydawca: EA

Good Job!
• Gatunek: Puzzle • Vydavatel: Nintendo
Kompatybilne tryby gry
© 2020 Nintendo

Tryb TV
1-2*

Tryb stołowy
1-2*

Tryb ręczny

Kompatybilne tryby gry

Tryb TV
1-8*

Tryb stołowy
1-8*

Tryb ręczny
1

Online **: do 4 graczy Lokalnie: do 4 graczy

1

© 2019 Electronic Arts Inc. EA, EA SPORTS, the EA SPORTS logo and Ultimate Team are trademarks of Electronic Arts Inc. Official FIFA licensed product. © FIFA and FIFA's Official Licensed
Product Logo are copyrights and/or trademarks of FIFA. All rights reserved. Manufactured under license by Electronic Arts Inc.The UEFA word, CHAMPIONS LEAGUE word, the UEFA logo and all
marks related to UEFA competitions (including but not limited to logos, designs, mascots, products, trophies and names)are owned and protected as trademarks, designs and/or as copyright
works by UEFA.

*Multiplayer wymaga jednego kompatybilnego kontrolera na gracza. Mogą być potrzebne dodatkowe kontrolery (sprzedawane oddzielnie).
**Podczas gry online niezbędne jest połączenie internetowe. Aby korzystać z usług online, musisz utworzyć konto Nintendo i zaakceptować regulamin. Obowiązuje Polityka prywatności konta Nintendo. Niektóre usługi online mogą nie być dostępne we wszystkich
krajach. Usługi online wymagają konta Nintendo. Niektóre usługi online wymagają również płatnej subskrypcji. Dostępność płatnych usług online może być ograniczona w zależności od lokalizacji.

Wszystkie gry na tej
stronie są dostępne w

OSTATECZNA WERSJA DRAGON QUEST XI!

TRZY KRÓLESTWA, TRZY DOMY,
TWOJA DECYZJA

Gotowy na wielką przygodę, wypełnioną niezapomnianymi
postaciami, uroczą historię i klasyczną grę RPG, którą
możesz wziąć wszędzie ze sobą? Ta ostateczna wersja
chwalonej przez krytyków gry ma taką samą zawartość
jak oryginał, ale nowe historie poszczególnych postaci.
Gra zawiera w pełni orkiestrową muzyką, dodatkowe misje
w których podróżujesz do wcześniejszych światów DRAGON
QUEST oraz możliwość przełączania pomiędzy obrazem HD
i retro (16-bit), a także między japońską i angielską ścieżką
dźwiękową.

Kształtuj przyszłość kontynentu na skraju wojny
w Fire Emblem: Three Houses na Nintendo Switch.
Prowadź studentów jednego z trzech prestiżowych
domów poprzez ich akademickie życia oraz taktyczne,
oparte na turach walki z nowymi, strategicznymi
niespodziankami do pokonania.

Dostępne
demo
DRAGON QUEST® XI S: Echoes of an Elusive Age –
Definitive Edition
• Gatunek: Akcja, RPG • Wydawca: Nintendo
Kompatybilne tryby gry

Tryb TV
1

Tryb stołowy
1

© 2017, 2019 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved. © SUGIYAMA KOBO SUGIYAMA KOBO DRAGON QUEST,
ECHOES OF AN ELUSIVE AGE are registered trademarks or trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.

Wszystkie gry na tej
stronie są dostępne w

Fire Emblem: Three Houses
• Gatunek: RPG, Strategia • Wydawca: Nintendo
Tryb ręczny
1

Kompatybilne tryby gry

© 2019 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS
Co-developed by KOEI TECMO GAMES CO., LTD.

Tryb TV
1

Tryb stołowy
1

Tryb ręczny
1

NIECH ROZPOCZNIE SIĘ
PRZEŚLIZGIWANIE PRZEZ DUNGEONY!

Gdy Twoja wioska zostanie zaatakowana, zostań
bohaterskim poszukiwaczem przygód i szukaj zemsty na
nikczemnym Sultanie Vinegar! W tej grze RPG czołgaj się
przez losowo generowane lochy w poszukiwaniu rzadkich
skarbów i współpracuj z maksymalnie trzema innymi
graczami w lokalnym lub online trybie wieloosobowym,
aby pokonać wytrwałych tyranów!

Zespół stojący za serią Bravely i OCTOPATH TRAVELLER powraca z BRAVELY
DEFAULT II, który pojawi się wyłącznie na Nintendo Switch w 2020 roku!
Spodziewaj się ekscytującej nowej historii, zupełnie nowego świata i nowych
Heroes of Light w tym następcy oryginalnego Bravely Default. W BRAVELY
DEFAULT II pojawi się nowa muzyka Revo (Sound Horizon / Linked Horizon).

SNACK WORLD: THE DUNGEON CRAWL – GOLD
• Gatunek: RPG, Akcja • Wydawca: LEVEL-5
Kompatybilne tryby gry
© 2020 LEVEL-5 Inc.

Tryb TV
1

Tryb stołowy
1

WEJDŹ DO ZUPEŁNIE NOWEGO ŚWIATA Z CZTEREMA
NOWYMI BOHATERAMI!

Tryb ręczny
1

Online *: do 4 graczy

Bravely Default II
• Gatunek: RPG • Wydawca: Nintendo

• Wydanie: 2020

© SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

*Podczas gry online niezbędne jest połączenie internetowe. Aby korzystać z usług online musisz utworzyć konto Nintendo i zaakceptować regulamin. Obowiązuje Polityka prywatności konta Nintendo. Niektóre usługi
online mogą nie być dostępne we wszystkich krajach. Usługi online wymagają konta Nintendo. Niektóre usługi online wymagają również płatnej subskrypcji. Dostępność płatnych usług online może być ograniczona
w zależności od lokalizacji.

Wszystkie gry na tej
stronie są dostępne w

ZAŁÓŻ KAPELUSZ DETEKTYWA,
CZAS ROZWIKŁAĆ ZAGADKĘ!

TO WIĘCEJ NIŻ TYLKO TANIEC

Just Dance świętuje 10 lat łączenia ludzi dzięki nowym
piosenkom, nowym funkcjom i dostępowi do ponad 500
piosenek dostępnych w katalogu Just Dance Unlimited.
Każda kopia gry jest objęta miesięcznym bezpłatnym
dostępem! Ciesz się różnymi trybami gry: popularny tryb
dziecięcy powraca dla najmłodszych graczy; śledź
spalone kalorie w trybie Sweat; współpracuj ze
znajomymi w trybie kooperacji a także, co jest nowością
w tym roku, zagraj lub powtórz najlepsze z dekady Just
Dance w trybie All-Stars.

Profesor Hershel Layton zniknął i to do jego córki Katrielle inteligentnej i uzdolnionej młodej damy ze smykałką do
dociekania prawdy pomimo słabych wskazówek - należy
przejęcie odpowiedzialności w LAYTON'S MYSTERY
JOURNEY™: Katrielle and the Millionaires' Conspiracy - Deluxe
Edition na Nintendo Switch! Ta edycja Deluxe zawiera ponad
40 zupełnie nowych zagadek i innych łamigłówek
przeniesionych z wersji na Nintendo 3DS, aby wzbogacić
zabawę i sprawić, by cieszyła się nią cała rodzina. Dodano
także ponad 50 nowych strojów i każdy z nich można zyskać
w ciągu gry.

LAYTON'S MYSTERY JOURNEY™: Katrielle and the
Millionaires' Conspiracy - Deluxe Edition
• Gatunek: Przygoda, RPG • Wydawca: LEVEL-5 Inc.
Kompatybilne tryby gry

©2019 LEVEL-5 Inc.

Wszystkie gry na tej
stronie są dostępne w

Tryb TV
1

Tryb stołowy
1

Dostępne
demo
Just Dance® 2020
• Gatunek: Party • Wydawca: Ubisoft

Tryb ręczny
1

Kompatybilne tryby gry

Tryb TV
1-6*

Tryb stołowy
1-6*

Tryb ręczny
1

Online **: do 64 graczy
© 2019 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Just Dance, Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.
*Multiplayer wymaga jednego kompatybilnego kontrolera na gracza. Mogą być potrzebne dodatkowe kontrolery (sprzedawane oddzielnie).
**Podczas gry online niezbędne jest połączenie internetowe. Aby korzystać z usług online, musisz utworzyć konto Nintendo i zaakceptować regulamin. Obowiązuje Polityka prywatności konta Nintendo. Niektóre usługi online mogą nie być dostępne we wszystkich
krajach. Usługi online wymagają konta Nintendo. Niektóre usługi online wymagają również płatnej subskrypcji. Dostępność płatnych usług online może być ograniczona w zależności od lokalizacji.

Wzbogacaj swoje przeżycia z gry!

ZBUDUJ SWOJE NAJWIĘKSZE
IMPERIUM NA NINTENDO SWITCH

PIŁKA NOŻNA SPOTKAŁA JAZDĘ W TYM
NAGRADZANYM, MULTIPLAYEROWYM,
SUPER MASH-UPIE!

Pierwotnie stworzona przez legendarnego projektanta
gier Sid Meiera, Civilization to turowa gra strategiczna,
w której próbujesz zbudować imperium, które przetrwa
próbę czasu. Eksploruj nową krainę, badaj technologie,
podbijaj wrogów i zmierz się z najbardziej znanymi
przywódcami w historii, próbując zbudować
najwspanialszą cywilizację jaką kiedykolwiek znał świat.
A teraz na Nintendo Switch dążenie do zwycięstwa
w Civilization VI może odbywać się gdziekolwiek
i kiedykolwiek.

Rocket League to potężna hybryda zręcznościowej piłki
nożnej i chaosu samochodowego z łatwymi do zrozumienia
elementami sterującymi i płynną, opartą na fizyce rywalizacją.
Rocket League zawiera niezobowiązujące i konkurencyjne
mecze online, w pełni funkcjonalny tryb sezonowy oﬄine,
specjalne „mutatory”, które pozwalają całkowicie zmienić
zasady, tryby dodatkowe inspirowane hokejem i koszykówką
oraz ponad 500 bilionów możliwych kombinacji
kosmetycznych dostosowywania.

Rocket League®
• Gatunek: Akcja, Wyścigi, Sport • Wydawca: Psyonix
Kompatybilne tryby gry

Tryb TV
1–4*

Tryb stołowy
1–2*

Sid Meier's Civilization VI
• Gatunek: Strategická • Wydawca: 2K
Tryb ręczny
1

Online**: Do 8 graczy Lokalnie*: Do 8 graczy
Rocket League, Psyonix, and all related marks and logos are trademarks or registered trademarks of Psyonix LLC and used under license.
© 2015-2020 Licensed by Psyonix LLC.

Kompatybilne tryby gry

Tryb TV

Tryb stołowy

1

1

Tryb ręczny
1

Lokalna *: 2-4 graczy przez lokalną sieć bezprzewodową
©2018 Take-Two Interactive Software, Inc. and its subsidiaries. Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and
their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo. All other marks and trademarks are
the property of their respective owners. All rights reserved.

*Multiplayer wymaga jednego kompatybilnego kontrolera na gracza. Mogą być potrzebne dodatkowe kontrolery (sprzedawane oddzielnie).
**Podczas gry online niezbędne jest połączenie internetowe. Aby korzystać z usług online, musisz utworzyć konto Nintendo i zaakceptować regulamin. Obowiązuje Polityka prywatności konta Nintendo. Niektóre usługi online mogą nie być dostępne we wszystkich
krajach. Usługi online wymagają konta Nintendo. Niektóre usługi online wymagają również płatnej subskrypcji. Dostępność płatnych usług online może być ograniczona w zależności od lokalizacji.

Wszystkie gry na tej
stronie są dostępne w

Wzbogacaj swoje przeżycia z gry!

KAŻDY POTRZEBUJE TROCHĘ
YOSHI'EGO W SWOIM ŻYCIU!

GEM, SET I SUPER SHOT!

Mario wstępuje na kort w klasycznym tenisowym stroju,
przygotowany na intensywną rozgrywkę przeciw
przeróżnym postaciom w dopracowanych tenisowych
meczach. Jest tu ponad 15 grywalnych postaci, każda
z własnymi niepowtarzalnymi cechami!

Dołącz do Yoshi'ego w misji naprawienia Sundream Stone
w Yoshi's Crafted World, tylko na Nintendo Switch! Odkrywaj
ręcznie robione poziomy na wierzchu oraz od podszewki,
sam lub z partnerem, stań przeciw Baby Bowserowi
i Kamekowi w wielkim wyścigu o skarb.

Dostępne
demo
Yoshi's Crafted World
• Gatunek: Akcja, Platformówka
Kompatybilne tryby gry
© 2019 Nintendo

Wszystkie gry na tej
stronie są dostępne w

Tryb TV
1–2*

Dostępne
demo
Mario Tennis Aces
• Gatunek: Sport, Tenis

• Wydawca: Nintendo
Tryb stołowy
1–2*

Tryb ręczny

Kompatybilne tryby gry

1
© 2018 Nintendo / CAMELOT

• Wydawca: Nintendo
Tryb TV
1-4*

Tryb stołowy
1-4*

Tryb ręczny
1

Online**: Do 4 graczy Lokalnie*: Do 4 graczy

*Multiplayer wymaga jednego kompatybilnego kontrolera na gracza. Mogą być potrzebne dodatkowe kontrolery (sprzedawane oddzielnie).
**Podczas gry online niezbędne jest połączenie internetowe. Aby korzystać z usług online, musisz utworzyć konto Nintendo i zaakceptować regulamin. Obowiązuje Polityka prywatności konta Nintendo. Niektóre usługi online mogą nie być dostępne we wszystkich
krajach. Usługi online wymagają konta Nintendo. Niektóre usługi online wymagają również płatnej subskrypcji. Dostępność płatnych usług online może być ograniczona w zależności od lokalizacji.

TOCZ SIĘ PRZEZ DŻUNGLĘ,
KIEDYKOLWIEK, GDZIEKOLWIEK!

ROZPOCZNIJ POSZUKIWANIE
SKARBÓW Z TOADEM!

Intruzi zwani Snowmads zamrozili całą wyspę Donkey
Kong i to Kongowie muszą roztopić lody! Dołącz do Donkey
Konga, Dixie Konga, Cranky Konga i Funky Konga i pływaj,
huśtaj się i biegnij przez sześć tropiklanych wysp pełnych
niebezpieczeństw, ukrytych skarbów i niezapomnianych
bossów!

Odkrywaj różne skomplikowane poziomy w Captain
Toad: Treasure Tracker! Przesuwaj kamerę i dotykaj
ekranu, żeby lepiej widzieć ukryte skarby! Podziel się
kontrolerem Joy-Con z przyjacielem, aby cieszyć się
przygodą w kooperacji. Tym razem Captain Toad
i Toadette znajdą się na planszach z Super Mario
Odyssey!

Dostępne
demo
Donkey Kong Country: Tropical Freeze
• Gatunek: Platformówka • Wydawca: Nintendo
Kompatybilne tryby gry
© 2014 – 2018 Nintendo

Tryb TV
1–2

Tryb stołowy
1–2

Captain Toad: Treasure Tracker
• Gatunek: Platformówka, Puzzle • Wydawca: Nintendo
Tryb ręczny
1

Kompatybilne tryby gry

Tryb TV
1–2

Tryb stołowy
1–2

© 2014 - 2018 Nintendo

Wszystkie gry na tej
stronie są dostępne w

Tryb ręczny
1

SPALIĆ GLOBALNY OPÓR I ODZYSKAĆ
ZIEMIĘ SPOD OKUPACJI

ZAWSZE JEST LATARNIA MORSKA.
ZAWSZE JEST CZŁOWIEK. ZAWSZE
JEST MIASTO.

Kolekcja XCOM® 2 zawiera wielokrotnie nagradzaną grę
strategiczną XCOM 2, cztery pakiety DLC (Resistance
Warrior Pack, Anarchy’s Children, Alien Hunters, Shen’s Last
Gift) oraz dodatek War of the Chosen w pakiecie ze zniżką.
Gracze mają możliwość aktywowania dowolnej dodatkowej
zawartości (DLC i rozszerzenia) lub po prostu zagrania
w podstawową grę.

XCOM® 2 Collection
• Gatunek: Strategia, Akcja
Kompatybilne tryby gry

BioShock: The Collection
• Gatunek: Akcja, Strzelanka pierwszoosobowa

• Wydawca: 2K
Tryb TV
1

Tryb stołowy
1

Tryb ręczny
1

©1994-2020 Take-Two Interactive Software, Inc. Take-Two Interactive Software, 2K, Firaxis Games, XCOM, XCOM 2, and their respective logos are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All
rights reserved.

Wszystkie gry na tej
stronie są dostępne w

Odkryj niezapomniane światy i monumentalne historie
nagradzanej serii BioShock z BioShock: The Collection.
Podróżuj do miast Rapture i Kolumbii w BioShock
Remastered, BioShock 2 Remastered i BioShock Infinite:
The Complete Edition, w tym całej zawartości
dodatkowej dla jednego gracza. Walcz o swoje życie
i przechytrz wrogów, czy to głęboko pod falami, czy
wysoko nad chmurami.

Kompatybilne tryby gry

Tryb TV
1

• Wydawca: 2K

Tryb stołowy
1

Tryb ręczny
1

©2020 Take-Two Interactive Software, Inc. 2K,BioShock, BioShock Infinite, Irrational Games, and respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved.

3 RAZY MAYHEM

THE CULT CLASSIC TAJEMNICZY
THRILLER POWRACA!

Borderlands to doceniona przez krytyków seria strzelanek
i grabieży, od której wszystko się zaczęło, łącząc
intensywną strzelankę pierwszoosobową z rozległą
progresją w odgrywanie ról w ekscytującym
i lekceważącym doświadczeniu kooperacyjnym dla
czterech graczy. Każda z serii zawiera nowe postacie
graczy (znane jako Vault Hunters) z konfigurowalnymi
umiejętnościami, a także zróżnicowane, pomysłowe
środowiska pełne unikalnych misji i wrogów. Borderlands
oferuje również dosłownie bazyliony broni, granatów
i łupów dzięki wyrafinowanemu systemowi generowania
broni - poza unikalnymi przedmiotami legendarnymi
nie ma dwóch identycznych broni!

Borderlands Legendary Collection
• Gatunek: Akcja, Strzelanka pierwszoosobowa, RPG • Wydawca: 2K
Kompatybilne tryby gry

Tryb TV
1-4*

Tryb stołowy
1-4*

Tryb ręczny
1

Online **: do 4 graczy Lokalnie *: do 2 graczy
©2020 Gearbox. Published and distributed by 2K. Gearbox and Borderlands, and the Gearbox Software and Borderlands logos, are registered trademarks of Gearbox Enterprises, LLC. 2K and the 2K logo
are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved. Unreal® Engine, Copyright 1998-2014, Epic Games, Inc. All rights reserved. Unreal® is a registered trademark of Epic Games,
Inc. This software product includes Autodesk® Scaleform® software, © 2013 Autodesk, Inc. All rights reserved. Uses FMOD Ex Sound System and Firelight Technologies. Uses Bink Video. Copyright ©
1997- 2020 by RAD Game Tools Inc. Uses Oodle. Copyright © 2008- 2020 by RAD Game Tools Inc. Bink Video and Oodle are registered trademark of RAD Game Tools Inc. Portions hereof © 2002-2008 by
NVIDIA® Corporation. All rights reserved. All other trademarks are property of their respective owners.

Nasiona kiełkują. Korzenie się utrzymują. Rosną drzewa
pokrywając wszystko cieniem. Ale nawet gdy światło
pada na ziemię, korzenie pozostają, wici wirują coraz
głębiej w ciemności… i historia zaczyna się od nowa.
Kop głęboko i odkrywaj zło czające się pod pozornie
niewinnym miastem w Deadly Premonition 2:
A Blessing in Disguise, tylko na Nintendo Switch.

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise
• Gatunek: Przygodowa, Akcja • Wydawca: Rising Star Games Ltd.
Kompatybilne tryby gry

Tryb TV
1

Tryb stołowy
1

©Marvelous Inc./Rising Star Games Ltd. Developed by TOYBOX Inc.

*Multiplayer wymaga jednego kompatybilnego kontrolera na gracza. Mogą być potrzebne dodatkowe kontrolery (sprzedawane oddzielnie).
**Podczas gry online niezbędne jest połączenie internetowe. Aby korzystać z usług online, musisz utworzyć konto Nintendo i zaakceptować regulamin. Obowiązuje Polityka prywatności konta Nintendo. Niektóre usługi online mogą nie być dostępne we
wszystkich krajach. Usługi online wymagają konta Nintendo. Niektóre usługi online wymagają również płatnej subskrypcji. Dostępność płatnych usług online może być ograniczona w zależności od lokalizacji.

Wszystkie gry na tej
stronie są dostępne w

Tryb ręczny
1

BÓG MOŻE BYĆ TYLKO JEDEN

CAŁY ŚWIAT DO ODKRYCIA.
W DOMU I W PODRÓŻY.

Rozpoczęła się walka o Boskość. Wybieraj mądrze i oszczędnie ufaj; ciemność czai
się w każdym sercu. Opanuj głęboką, taktyczną walkę. Dołącz nawet do 3 innych
graczy - ale wiedz, że tylko jeden z was będzie miał szansę zostać bogiem
w wielokrotnie nagradzanej grze RPG Divinity: Original Sin 2.
• Wybierz spośród ponad 5 ras i 6 unikalnych postaci pochodzenia lub stwórz własne.
• Nieograniczona swoboda eksploracji i eksperymentowania z przyjaciółmi lub
z towarzyszami AI.
• Wraz z edycją Definitive Edition pojawiły się setki dodatkowych poprawek i zmian

Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition
• Gatunek: Przygodowe, RPG, Strategiczna • Wydawca: Larian Studios
Kompatybilne tryby gry

Tryb TV
1

Divinity Original Sin 2 © Larian Studios. All rights reserved. All company names, brand names,
trademarks and logos are the property of their respective owners.

Wszystkie gry na tej
stronie są dostępne w

Tryb stołowy
1

Tryb ręczny
1

Online **: do 4 graczy Lokalnie *: do 4 graczy

Zwycięzca ponad 250 nagród Game of the Year, Wiedźmin 3:
Dziki Gon to historia odgrywająca się w otwartym, mrocznym
i fantastycznym świecie.
Jesteś Geraltem z Rivii, najemnym zabójcą potworów. Masz
do dyspozycji wszelkiego rodzaju bronie: miecze ostre jak
brzytwa, śmiercionośne eliksiry, ukryte kusze i potężną
magię. Zanim znajdziesz się w rozdartym wojną, pełnym
potworów kontynencie, możesz odkrywać do woli.
Edycja kompletna zawiera podstawową grę i wszystkie treści
do pobrania, które się do tej pory pojawiły, łącznie
z ogrmomnym rozszerzeniem historii: Hearts of Stone &
Blood and Wine. To świetna okazja, aby
wstąpić do tego świata po raz pierwszy lub aby
przeżyć na nowo tę przygodę - w podróży!

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition
• Gatunek: RPG • Wydawca: CD PROJEKT
Kompatybilne tryby gry

Tryb TV
1

Tryb stołowy
1

Tryb ręczny
1

CD PROJEKT®, The Witcher® are registered trademarks of CD PROJEKT Capital Group. The Witcher game © CD PROJEKT S.A. Developed by CD PROJEKT S.A. All rights reserved. The Witcher
game is set in the universe created by Andrzej Sapkowski in his series of books. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.
*Multiplayer wymaga jednego kompatybilnego kontrolera na gracza. Mogą być potrzebne dodatkowe kontrolery (sprzedawane oddzielnie).
**Podczas gry online niezbędne jest połączenie internetowe. Aby korzystać z usług online, musisz utworzyć konto Nintendo i zaakceptować regulamin. Obowiązuje Polityka prywatności konta Nintendo. Niektóre usługi online mogą nie być dostępne we wszystkich krajach. Usługi
online wymagają konta Nintendo. Niektóre usługi online wymagają również płatnej subskrypcji. Dostępność płatnych usług online może być ograniczona w zależności od lokalizacji.

POSTAW SIĘ INTRUZOM
Z ASTRAL PLANE

BAYONETTA 2 TRAFIA
NA NINTENDO SWITCH!

Poznaj ekscytującą synergiczną walkę przeciw
narastającej, potężnej inwazji obcych w ASTRAL CHAIN™,
nowej emocjonującej przygodzie od PlatinumGames,
tylko na Nintendo Switch. Dołącz do elitarnej jednostki
i pracujcie wspólnie ze specjalnymi żywymi brońmi,
aby rozwiązać zagadki i uratować ludzkość!

ASTRAL CHAIN™
• Gatunek: Przygoda, Akcja • Wydawca: Nintendo
Kompatybilne tryby gry

Tryb TV
1–2*

© 2019 Nintendo / PlatinumGames Inc. Main Character Design ©Masakazu Katsura/SHUEISHA

Tryb stołowy
1–2*

W tej kulminacyjnej kontynuacji docenionej przez
krytyków gry akcji Bayonetta, gracze będą od początku
do końca poruszać się na krawędzi. Pełna
oszałamiających bitew i wspaniałych przerywników
filmowych, ta gra nigdy nie ustaje w akcji i odrodziła się
na Nintendo Switch.

Bayonetta 2
• Gatunek: Akcja
Tryb ręczny
1

Lokalnie*: Do 2 graczy

Kompatybilne tryby gry

• Wydawca: Nintendo
Tryb TV
1–2

© 2014-2018 Nintendo Co., Ltd.© SEGA

*Multiplayer wymaga jednego kompatybilnego kontrolera na gracza. Mogą być potrzebne dodatkowe kontrolery (sprzedawane oddzielnie).
**Podczas gry online niezbędne jest połączenie internetowe. Aby korzystać z usług online, musisz utworzyć konto Nintendo i zaakceptować regulamin. Obowiązuje Polityka prywatności konta Nintendo. Niektóre usługi online mogą nie być dostępne we
wszystkich krajach. Usługi online wymagają konta Nintendo. Niektóre usługi online wymagają również płatnej subskrypcji. Dostępność płatnych usług online może być ograniczona w zależności od lokalizacji.

Tryb stołowy

Tryb ręczny

1–2

1

Lokalne **: do 2 graczy
Wszystkie gry na tej
stronie są dostępne w

Wzbogacaj swoje przeżycia z gry!

DWA ŚWIATY.
JEDNO PRZEZNACZENIE.

CZŁOWIEK VS. MASZYNA
W CIĘŻKIM METALU MAYHEM!

Młode gwiazdy sceny i ekranu łączą siły z legendarnymi
wojownikami ze świata Fire Emblem w Tokyo Mirage
Sessions #FE Encore dla rodziny konsol Nintendo Switch!

Kiedy księżyć spadł z nieba i zniszczył świat pod sobą,
ludzkość stworzyła sieć potężnych maszyn,
kontrolowanych przez sofistykowaną sztuczną
inteligencję, aby odbudować to, co zostało stracone.

Dołącz do grupy tworzących się supergwiazd, którzy
balansują między dążeniem do czołówki branży
rozrywkowej i powstrzymaniem międzywymiarowej inwazji
Tokio w tej stylowej grze RPG.

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore
• Gatunek: RPG • Wydawca: Nintendo
Kompatybilne tryby gry

Tryb TV
1

Lecz teraz, energia zwana Femto zawładnęła tymi
posłusznymi maszynami zmieniając je
w niebezpiecznych i bezwzględnych wrogów, znanych
jako Armia Nieśmiertelnych, a ludzie zostali narażeni na
desperacką walkę o przetrwanie.

Tryb stołowy
1

Tryb ręczny
1

Kompatybilne tryby gry

Tryb TV
1

Tryb stołowy
1

Tryb ręczny
1

Online**: Do 4 graczy Lokalnie*: Do 4 graczy

©2015-2020 Nintendo / ATLUS FIRE EMBLEM SERIES: ©Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS
© 2019 Nintendo, Marvelous Inc.

Wszystkie gry na tej
stronie są dostępne w

Dostępne
demo

DAEMON X MACHINA
• Gatunek: Akcja • Wydawca: Nintendo

SKARBOWA SERIA RPG-TACTICS POWRACA
W ODNOWIONYM WYDANIU

Seria turowych taktyk King's Bounty powraca z King’s Bounty 2! Oprócz
taktycznej głębi, której fani oczekują od walki, zanurz się w fantastycznym
świecie Antary z zupełnie nową, nieliniową narracją i głęboką mechaniką RPG,
która nadaje wagę każdej Twojej decyzji.

King's Bounty II
• Gatunek: RPG • Wydawca: 1C Entertainment • Wydanie: 2020
Kompatybilne tryby gry

Tryb TV

Tryb stołowy

1

1

Tryb ręczny
1

© 2020, 1C ONLINE GAMES LTD

LEGENDA ŚWIĘTEGO MIECZA JEST WCIĄŻ ŻYWA...

Trials of Mana to remake 3D japońskiego klasycznego RPG, wydanego
w 1995 roku jako Seiken Densetsu 3. Doświadczaj tę ulubioną przez
wszystkich przygodę w nowoczesnym stylu z lepszą grafiką, ulepszonym
systemem bitewnym, głosami postaci, muzyką, dodatkowymi rozmowami
i nie tylko!

TRIALS of MANA
• Gatunek: JRPG • Wydawca: SQUARE ENIX
Kompatybilne tryby gry

Tryb TV

Tryb stołowy

1

1

Tryb ręczny
1

© 1995, 2019, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. TRIALS OF MANA is a registered trademark or trademark of Square Enix Co., Ltd.
SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd. All other trademarks are the
property of their respective owners.

WITAJCIE PONOWNIE W RAJU!

Seria Burnout ™ po raz pierwszy trafia na Nintendo Switch. Niech akcja stanie
się twoim drugim imieniem, rządząc ulicami w Burnout ™ Paradise
Remastered. Rozerwij miasto od zgiełku śródmiejskich ulic po dzikie górskie
drogi. Przeżyj ponownie wysokooktanowe akrobacje i bezsensowne
zniszczenia jednego z najlepszych arkadowych wyścigowców.

Burnout™ Paradise Remastered
• Gatunek: Wyścigi • Wydawca: Electronic Arts
Kompatybilne tryby gry

Tryb TV
1–8*

Tryb stołowy
1–8*

Tryb ręczny
1

Online **: do 8 graczy

© 2020 Electronic Arts Inc. EA, the EA logo, and Burnout are trademarks of Electronic Arts Inc.

*Multiplayer wymaga jednego kompatybilnego kontrolera na gracza. Mogą być potrzebne dodatkowe kontrolery (sprzedawane oddzielnie).
**Podczas gry online niezbędne jest połączenie internetowe. Aby korzystać z usług online, musisz utworzyć konto Nintendo i zaakceptować regulamin. Obowiązuje Polityka prywatności konta Nintendo. Niektóre usługi online mogą nie być dostępne we wszystkich krajach.
Usługi online wymagają konta Nintendo. Niektóre usługi online wymagają również płatnej subskrypcji. Dostępność płatnych usług online może być ograniczona w zależności od lokalizacji.

Wszystkie gry na tej
stronie są dostępne w

TERAZ JESTEŚ PREZYDENTEM

Święci przeszli z Penthouse do Białego Domu - ale teraz to od
Ciebie zależy, czy uwolnisz świat od Zinyaka i jego obcego
imperium, ocalając świat w najbardziej szalonej grze otwartego
świata w którą po raz pierwszy można grać na Nintendo Switch.

Saints Row IV®: Re-Elected™
• Gatunek: Strzelanka, Akcja • Wydawca: Deep Silver
Kompatybilne tryby gry

Tryb TV

Tryb stołowy

1–2*

©2020and published by Deep Silver, a division of Koch Media GmbH, Austria. Developed by Deep Silver Fishlabs. Developed by Deep Silver Volition, Inc. All rights reserved.

Tryb ręczny

1–2*

1

Online **: do 2 graczy Lokalnie *: do 2 graczy

ŻAR WOJNY ZARAZ SIĘ ROZPALI!

Rean Schwarzer odkrywa mroczny spisek, który zagraża jego ojczyźnie. Aby chronić to,
co jest mu drogie, musi przygotować nowe pokolenie bohaterów jako instruktor
w nowym kampusie oddziału i poprowadzić ich ku zwycięstwu.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III
• Gatunek: Przygodowe, RPG, Akcja • Wydawca: NIS America
Kompatybilne tryby gry
© Nihon Falcom Corporation. All Rights Reserved. Licensed to and published by NIS America, Inc.

Tryb TV

Tryb stołowy

1

Tryb ręczny

1

1

ROZPOCZYNA SIĘ NAJLEPSZA BITWA NINJA!

Stwórz własnego awatara ninja, wybierz swój sprzęt, a następnie zmierz się z graczami
z całego świata w pełnych akcji rozgrywkach online dla 8 graczy Battle Royale lub
meczach drużynowych 4 na 4. Użyj zwariowanej broni „Ninja-Gum” i technik ninjutsu,
aby przykleić ją do swoich wrogów i zdobyć tytuł „najsilniejszego ninja na świecie”!
Ninjala jest darmowa i dostępna wyłącznie na Nintendo Switch!

Ninjala™
• Gatunek:
© GungHo Online Entertainment, Inc.

Wszystkie gry na tej
stronie są dostępne w

Akcja, Walka na arenie

Kompatybilne tryby gry

Tryb TV
1–8*

• Wydawca: GungHo Online Entertainment
Tryb stołowy
1–8*

Tryb ręczny
1–8*

Online **: do 8 graczy

*Multiplayer wymaga jednego kompatybilnego kontrolera na gracza. Mogą być potrzebne dodatkowe kontrolery (sprzedawane oddzielnie).
**Podczas gry online niezbędne jest połączenie internetowe. Aby korzystać z usług online, musisz utworzyć konto Nintendo i zaakceptować regulamin. Obowiązuje Polityka prywatności konta Nintendo. Niektóre usługi online mogą nie być dostępne we
wszystkich krajach. Usługi online wymagają konta Nintendo. Niektóre usługi online wymagają również płatnej subskrypcji. Dostępność płatnych usług online może być ograniczona w zależności od lokalizacji.

TWÓRZ KAŻDEGO INNEGO I 1-2-SWITCH!

Spójrz na swojego przeciwnika, nie na ekran! Odłącz kontrolery
Joy-Con od konsoli, daj jeden rywalowi i bum! Czas na zabawę!
Każdy może grać w 1-2 Switch! Po prostu spójrz przeciwnikowi
głęboko w oczy i przygotuj się na odkrycie wielu nowych funkcji
kontrolerów Joy-Con, łącznie z HD rumble i zaawansowanymi
czujnikami ruchu.
Większość gier jest

1-2-Switch
• Gatunek: Impreza twarzą w twarz
Kompatybilne tryby gry

na dwie osoby

• Wydawca: Nintendo

Tryb TV

Tryb stołowy

2

Tryb ręczny

2

–
© 2017 Nintendo

BĄDŹ W WAKACYJNYM NASTROJU
KIEDYKOLWIEK, GDZIEKOLWIEK

Witaj na Kawawii Island, rajskim resorcie, gdzie rodziny i przyjaciele
mogą cieszyć się 50+ grami w kooperacji lub grać przeciw sobie
nawzajem. A dla jeszcze większej zabawy, nawet czterech graczy* może
wspólnie odwiedzać i zwiedzać każdy zakątek wyspy!

Go Vacation
• Gatunek: Impreza, Sport, Wyścig
Kompatybilne tryby gry

• Wydawca: Nintendo

Tryb TV
1–4*

Tryb stołowy

Tryb ręczny

1–4*

1–4*

Lokalnie*: Do 4 graczy

GO VACATION™ & © 2018 BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / Nintendo

WYBOKSUJESZ SOBIE DROGĘ NA SZCZYT?

Przedstawiamy wyjątkowy sport walki w multiplayerze, który
pozwala na uderzanie przeciwnika wydłużającymi się ramionami,
ta gra zawiera elementy boksu i strzelanki, dodatkowo również
wyjątkową obsadę postaci. Po dostosowaniu postaci dzięki
różnorodnym ARMS, gracz trzyma jeden kontroler Joy-Con
w każdej dłoni i zadaje lewe i prawe ciosy swojemu rywalowi.

ARMS
• Gatunek: Walka
Kompatybilne tryby gry

• Wydawca: Nintendo
Tryb TV
1–4*

Tryb stołowy
1–4*

Tryb ręczny
1
© 2017 Nintendo

Online**: Do 4 graczy Lokalnie*: Do 4 graczy
*Multiplayer wymaga jednego kompatybilnego kontrolera na gracza. Mogą być potrzebne dodatkowe kontrolery (sprzedawane oddzielnie).
**Podczas gry online niezbędne jest połączenie internetowe. Aby korzystać z usług online, musisz utworzyć konto Nintendo i zaakceptować regulamin. Obowiązuje Polityka prywatności konta Nintendo. Niektóre usługi online mogą nie być dostępne we
wszystkich krajach. Usługi online wymagają konta Nintendo. Niektóre usługi online wymagają również płatnej subskrypcji. Dostępność płatnych usług online może być ograniczona w zależności od lokalizacji.

Wszystkie gry na tej
stronie są dostępne w

ROZPĘTAJ PIEKŁO

Przed wiekami anioły i demony zjednoczyły się wbrew zasadom
i stworzyły twój świat. Teraz przybyły po swoją własność. Stań
u boku pokornych i niegodziwców, by zwalczać chodzące zwłoki,
przerażające kulty, upadłe serafiny i panów Piekieł. Dołącz do
drużyny, aby zabijać demony i gromadzić ogromne ilości łupów
kiedykolwiek, gdziekolwiek.

Diablo III: Eternal Collection
• Gatunek: Akcja, Przygoda, RPG • Wydawca: Blizzard Entertainment
Kompatybilne tryby gry

Tryb TV
1–4*

©2018 Blizzard Entertainment, Inc. Eternal Collection and Reaper of Souls are trademarks, Diablo, Blizzard and Blizzard Entertainment are trademarks or registered
trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks referenced herein are the properties of their respective owners.

Tryb stołowy

Tryb ręczny

1–4*

1

Online**: Do 4 graczy Lokalnie*: Do 4 graczy

ZACZNIJ NOWE ŻYCIE, W INNYM ŚWIECIE,
W LEGENDARNYM DZIELE

Zwycięzca ponad 200 nagród Game of the Year, The Elder Scrolls V:
Skyrim®, epicka fantastyka od Bethesda Game Studios®
nadchodzi na Nintendo Switch. Legendarna przygoda w otwartym
świecie, gdzie możesz być kimkolwiek i robić cokolwiek, teraz
umożliwia grę gdziekolwiek - w domu na TV lub w podróży.

The Elder Scrolls V: Skyrim®
• Gatunek: Akcja, RPG • Wydawca: Bethesda Softworks
©2017 Bethesda Softworks LLC, a ZeniMax Media company. The Elder Scrolls, Skyrim, Bethesda Game Studios and related logos are registered trademarks
or trademarks of ZeniMax Media Inc. in the US and/or other countries. Nintendo properties are trademarks of Nintendo. All Rights Reserved.

Kompatybilne tryby gry

Tryb TV
1

Tryb stołowy

Tryb ręczny

1

1

WTEDY KIEDY BYŁ POŻAR.

Zagłąb się w tym epickim, mrocznym świecie fantasy, dotkniętym
upadkiem i Klątwą, i przeżyj na nowo tę chwaloną przez krytyków
grę definiującą swój gatunek, grę, od której wszystko się zaczęło.
Pięknie odświeżona, powraca do Lordran z zachwycającą precyzją.
Dark Souls™: Remastered zawiera główną grę oraz DLC: Artorias of
the Abyss.

Dark Souls™: Remastered
• Gatunek: Akcja, RPG • Wydawca: BANDAI NAMCO Entertainment
Dark Souls™: Remastered & ©2018 BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2011-2018 FromSoftware, Inc. Published by BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
LICENSED BY NINTENDO. Trademarks are property of their respective owners. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.

Wszystkie gry na tej
stronie są dostępne w

Kompatybilne tryby gry

Tryb TV
1

Tryb stołowy

Tryb ręczny

1

*Multiplayer wymaga jednego kompatybilnego kontrolera na gracza. Mogą być potrzebne dodatkowe kontrolery (sprzedawane oddzielnie).
**Podczas gry online niezbędne jest połączenie internetowe. Aby korzystać z usług online, musisz utworzyć konto Nintendo i zaakceptować regulamin. Obowiązuje Polityka prywatności konta Nintendo. Niektóre usługi online mogą nie być dostępne we
wszystkich krajach. Usługi online wymagają konta Nintendo. Niektóre usługi online wymagają również płatnej subskrypcji. Dostępność płatnych usług online może być ograniczona w zależności od lokalizacji.

1

OSTATECZNY RAJ, ELYSIUM

Odkrywaj nieskończony ocean chmur, gdzie ostatni
przedstawiciele cywilizacji żyją na grzbietach ogromnych bestii
zwanych Tytanami. Doświadczaj historii Rexa i jego nowej
przyjaciółki, Pyry, tajemniczej istoty znanej jako Blade, która daje
mu fenomenalną siłę. Wspólnie odnajdźcie dawno stracony dom
Pyry, Elysium, ostateczny raj dla całej ludzkości.

Xenoblade Chronicles 2
• Gatunek: RPG
• Wydawca: Nintendo
Kompatybilne tryby gry

Tryb TV

Tryb stołowy

1

Tryb ręczny

1

1

© 2017 Nintendo / MONOLITHSOFT

ROZPOCZYNA SIĘ TWOJA HISTORIA...

FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster przynosi ponadczasową
klasykę obecnym fanom, zarówno starym, jak i nowym. Zanurz się
całkowicie w World of Spira i ciesz się ponad 100 godzinami gry
w dwóch klasycznych tytułach.

Final Fantasy X | X-2 HD Remaster
• Gatunek: JRPG • Wydawca: Square Enix
Kompatybilne tryby gry

Tryb TV
1

Tryb stołowy
1

Tryb ręczny
1

© 2001, 2003, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA; LOGO ILLUSTRATION: ©2001, 2003 YOSHITAKA AMANO
FINAL FANTASY, SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd. All other trademarks are
the property of their respective owners.

WRÓĆ DO WORLD OF IVALICE

W pełni odświeżona, po raz pierwszy w HD, przedstawiająca
zupełnie nowy, rozszerzony system gry! HD remaster pokazuje
kilka nowoczesnych ulepszeń, łącznie ze zrekonstruowanym
designem walki i przekształconym systemem pracy.

Final Fantasy XII – The Zodiac Age
• Gatunek: RPG • Wydawca: Square Enix
Kompatybilne tryby gry

Tryb TV
1

Tryb stołowy
1

Tryb ręczny
1

©2006, 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. THE ZODIAC AGE is a registered trademark or trademark of Square Enix Co., Ltd.
ILLUSTRATION: ©2006 YOSHITAKA AMANO FINAL FANTASY, SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of
Square Enix Holdings Co., Ltd.

Wszystkie gry na tej
stronie są dostępne w

Sprawdź Nintendo eShop! Odkryj szeroki wybór gier możliwych
do pobrania, od innowacyjnych indie, po najnowsze
blockbustery! Wszystko dostępne do pobrania natychmiast.*

Płać z PayPal
Możesz użyć PayPal jako szybką i wygodną metodę płatności! Używając PayPal możesz
kupować z użyciem swojej karty debetowej, kredytowej lub konta bankowego. Możesz też,
oczywiście, zapłacić kartą kredytową lub używając Nintendo eShop Cards.**

Wypróbuj darmowe demo!
Wypróbuj przed kupnem, dzięki demom dostępnym do pobrania za darmo*
z Nintendo eShop!

I WIELE
WIĘCEJ!

*Wymagane jest szerokopasmowe połączenie internetowe. Aby korzystać z usług online, należy stworzyć Nintendo Account i zaakceptować regulamin. Obowiązują Nintendo Account Privacy Policy.
**Wymagane jest konto na PayPal. Obowiązują zasady i ustanowienia PayPal. Dla osób powyżej 18 r.ż.

GRY NA ŁATWY START
Pobierz i graj w darmowe gry!*

Wyrusz do boju z Kirbym! Przyjmij misję i zwalczaj potężnych bossów w Super Kirby Clash,
ekscytującej, naładowanej akcją przygodówce na łatwy start.

• Gatunek: Przygoda, Akcja • Wydawca: Nintendo • Liczba graczy: 1–4

Wybierz się na wymarzoną przejażdżkę i ścigaj się w spektakularnych miejscach
na całym świecie. Zostaw swoich przyjaciół w tyle i zostań legendą we własnej
grupie lub pokonaj swoje ograniczenia, aby osiągnąć światową chwałę.

• Gatunek: Wyścigi, Arkadowa • Wydawca: Gameloft • Liczba graczy: 1-8

Zanurz się w sieciowym chaosie PvP, ukończ najazdy PvE w trybie kooperacji
i przejmij ogromny arsenał broni w tej dynamicznej pierwszoosobowej strzelance.

• Gatunek: strzelanka pierwszoosobowa • Wydawca: MY.GAMES • Liczba graczy: 1-5
*Zauważ: gry przedstawione na tej stronie obejmują zakupy w aplikacji i mogą wymagać aktywnego połączenia internetowego podczas gry.
Super Kirby Clash © 2019 HAL Laboratory, Inc. / Nintendo • Asphalt 9: Legends © 2019 Gameloft. All Rights Reserved. All manufacturers, cars, names, brands and associated imagery are trademarks and/or copyrighted materials of their respective owners. • Warface © 2017-2019 Mail.Ru LLC. Published by My.com B.V. All rights reserved. All trademarks are the property of their respective owners.

Akcja

Ponad 3500 gier do pobrania!

Gatunek: Akcja, Przygoda • Gracze: 1

Gatunek: Survival Horror, Przygoda, Akcja • Gracze: 1

Gatunek: Przygoda • Gracze: 1

Gatunek: RPG • Gracze: 1

Gatunek: RPG • Gracze: 1

Gatunek: Przygoda, Sport, RPG, Golf • Gracze: 1–2

Gatunek: Przygoda, RPG • Gracze: 1

Gatunek: Impreza, Strategia • Gracze: 1–4

Gatunek: Puzzle, Platformówka • Gracze: 1–8

Gatunek: symulator ruchu • Gracze: 1-4

Gatunek: Strategia • Gracze: 1–6

Multiplayer

RPG

Gatunek: Strzelanka, Akcja, Platformówka, Arkadowa • Gracze: 1–2

Cuphead © 2019 StudioMDHR Entertainment Inc. All Rights Reserved. Cuphead™ and StudioMDHR™ are trademarks and/or registered trademarks of StudioMDHR Entertainment Inc. throughout the world. • Hellblade: Sensua's Sacrifice Hellblade: Senua’s Sacrifice, © 2014-2019 Ninja Theory Limited. All rights reserved.“Hellblade” and “Hellblades” are trade marks and registered trade marks of Ninja
Theory Limited in the United Kingdom, the United States of America and elsewhere.“Ninja Theory” is a trade mark of Ninja Theory Limited in the United Kingdom and elsewhere • Alien: Isolation Alien: Isolation, Alien, Aliens, Alien 3 TM & © 2020 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. Twentieth Century Fox, Alien, Aliens, Alien 3 and their associated logos are registered trademarks or
trademarks of Twentieth Century Fox Film Corporation. Alien: Isolation game software, excluding Twentieth Century Fox elements © SEGA. Developed by The Creative Assembly Limited. Creative Assembly and the Creative Assembly logo are either registered trademarks or trademarks of The Creative Assembly Limited. SEGA and the SEGA logo are either registered trademarks or trademarks of SEGA
Corporation. Developed for Nintendo Switch™ by Feral Interactive Ltd. Feral and the Feral logo are trademarks of Feral Interactive Ltd. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. All rights reserved. • Resident Evil 4 ©CAPCOM CO., LTD. 2005, 2019 ALL RIGHTS RESERVED. • FINAL FANTASY VII © 1997, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA. LOGO ILLUSTRATION:© 1997 YOSHITAKA AMANO • Undertale ©Toby Fox 2015-2018. All rights reserved. • Golf Story © 2017 Sidebar Games • SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech ©2019 Image & Form International AB • Overcooked 2 Developed by Team17 Digital Ltd and Ghost Town Games Ltd © 2018. Published by Team17 Digital Ltd.
Team17 is a trademarks or registered trademarks of Team17 Digital Limited. All other trademarks, copyrights and logos are property of their respective owners. • Human: Fall Flat ™ & © No Brakes Games. Licensed by Curve Digital Publishing Limited. • Moving Out © 2020 Team17 Group PLC All Rights Reserved • WORMS W.M.D. Worms™ W.M.D. Developed by Team17
Digital Ltd. © 2017. Team17 and Worms™ are trademarks or registered trademarks of Team17 Digital Limited. Original concept Andy Davidson. All other trademarks, copyrights and logos are property of their respective owners. Developed and published by Team17 Digital Limited.

Symulacja

Gatunek: Symulacja • Gracze: 1

Gatunek: Przygoda, Symulacja • Gracze: 1

Gatunek: Wyścigi, Sport, Symulacja • Gracze: 1

Gatunek: Przygodowe, Akcja, Zręcznościowe • Gracze: 1

Gatunek: Przygoda • Gracze: 1

Gatunek: RPG, Akcja • Gracze: 1

Gatunek: Przygoda, Akcja, Platformówka • Gracze: 1

Gatunek: Przygoda, Akcja, Platformówka • Gracze: 1–2

Gatunek: Akcja, Platformówka • Gracze: 1

Gatunek: Przygoda, Platformówka • Gracze: 1

Gatunek: Przygoda, Akcja, Platformówka • Gracze: 1

Przygoda

Gatunek: RPG, Symulacja • Gracze: 1–4

Platformówka
Stardew Valley © ConcernedApe LLC 2017. All rights reserved. • Two Point Hospital © Two Point Studios 2019. Developed by Two Point Studios. Console version co-developed by Red Kite Games Limited. Published by SEGA Publishing Europe Limited. Two Point, Two Point Hospital, the Two Point Hospital logo and Two Point Studios are either registered trade marks or
trade marks of Two Point Studios Limited. SEGA and the SEGA logo are either registered trade marks or trade marks of SEGA Holdings Co., Ltd. or its affiliates. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. Portions of this program © 2017 PlayFab, Inc. • Phoenix Wright: Ace
Attorney Trilogy ©CAPCOM CO., LTD. 2014, 2019 ALL RIGHTS RESERVED. • GRID™ Autosport © 2019 The Codemasters Software Company Limited ("Codemasters"). All rights reserved. "Codemasters"®, "Ego"®, the Codemasters logo and "GRID"® are registered trademarks owned by Codemasters. "GRID Autosport"™ and "Codemasters Racing"™ are trademarks of Codemasters. Originally developed and published by Codemasters. Developed for Nintendo Switch by Feral Interactive Ltd. Feral and the Feral logo are trademarks of Feral Interactive Ltd. All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are being used under license. All rights reserved.• Sayonara Wild Hearts © 2019 Simogo AB. All rights reserved. Published by Annapurna Interactive under
exclusive license. • Okami™ HD ©CAPCOM CO., LTD. 2006, 2017 ALL RIGHTS RESERVED. • Dragon's Dogma: Dark Arisen ©CAPCOM CO., LTD. 2012, 2019 ALL RIGHTS RESERVED. • Hollow Knight © 2018 Team Cherry • Sonic Mania © SEGA. SEGA, the SEGA logo and SONIC MANIA are either registered trademarks or trademarks of SEGA Holdings Co., Ltd. or its affiliates. All rights reserved.
SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. • Ori and the Blind Forest: Definitive Edition © 2019 Microsoft. All rights reserved. • Celeste 2016-2018 Matt Makes Games Inc. • Shovel Knight: Treasure Trove Shovel Knight™, the Shovel Knight logo, and the Shovel Knight characters are trademarks of
Yacht Club Games™ and are registered in certain jurisdictions, including in the United States. ©2019 Yacht Club Games L.L.C. All Rights Reserved.

Po hultajsku

Gatunek: Przygoda, Muzyka • Gracze: 1–2

Gatunek: Przygoda, Akcja • Gracze: 1–4

Gatunek: Przygoda, Akcja • Gracze: 1–2

Gatunek: RPG, Puzzle, Strategia • Gracze: 1

Gatunek: City Builder • Gracze: 1

Gatunek: Strategia • Gracze: 1–4

Gatunek: Przygoda, RPG, Strategia • Gracze: 1

Gatunek: Puzzle • Gracze: 1

Gatunek: Przygoda, Puzzle • Gracze: 1

Gatunek: Animal Life, Symulacja życia • Gracze: 1

Gatunek: Platformówka, Puzzle • Gracze: 1-2

Puzzle

Strategia

Gatunek: Akcja, Platformówka • Gracze: 1

Dead Cells © 2018 Motion Twin. All rights reserved. • Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda ©Nintendo ©Brace Yourself Games. © Spike Chunsoft All rights reserved. • The Binding of Isaac: Afterbirth+ ©2017 Nicalis, Inc. • Enter the Gungeon Copyright 2017 Dodge Roll. All Rights
Reserved. • Into The Breach © 2018 Subset Games, LLC • Cities: Skylines - Nintendo Switch™ Edition © 2015-2018 and published by Paradox Interactive AB, CITIES: SKYLINES and PARADOX INTERACTIVE are trademarks and/or registered trademarks of Paradox Interactive AB in Europe, the U.S., and other countries. Cities: Skylines
- Nintendo Switch™ Edition adapted by Tantalus Media Pty Ltd. All other trademarks, logos, and copyrights are property of their respective owners. • Wargroove © Chucklefish LTD 2018. All rights reserved • Darkest Dungeon Darkest Dungeon developed by ©2017 RED HOOK STUDIOS, published by ©2017 RED HOOK STUDIOS.
Darkest Dungeon and RED HOOK STUDIOS are trademarks or registered trademarks of RED HOOK STUDIOS. RED HOOK STUDIOS is a trademark or registered trademark of RED HOOK STUDIOS. All other trademarks, copyrights and logos are property of their respective owners. • Baba Is You Made by Arvi Teikari,
Hempuli Oy Porting by MP2 Games See credits section in-game for details. This game was created using Multimedia Fusion 2 by Clickteam. • INSIDE © 2018 Playdead. All rights reserved. • Untitled Goose Game © 2019 House House in cooperation with Panic • BOXBOY! + BOXGIRL! © 2019 Nintendo

... i wiele
więcej!

Wspieramy bezpieczne i zabawne środowisko dla doświadczeń z gry twojego dziecka.

Rodzicom nie zawsze łatwo jest kontrolować czas, jaki dziecko spędza przed ekranem. Darmowa aplikacja Nintendo Switch
Parental Controls umożliwia połączenie z Nintendo Switch, by w łatwy sposób monitorować w co i jak grają twoje dzieci.
Wymagane jest konto Nintendo należące do rodzica lub opiekuna powyżej 18 r.ż. By poznać szczegóły, odwiedź oficjalną stronę Nintendo.

Czy moje dziecko
za dużo gra?

W jakie gry gra
moje dziecko?

Monitoruj czas, jaki
dziecko spędza przy grach

Monitoruj, w co gra twoje
dziecko

Jeśli ustawisz konkretny czas gry
dla swojego dziecka, alarm da mu
znać, kiedy czas się skończy,
nieważne jak bardzo jest akurat
zaangażowane w grę.

Sprawdzaj raporty, które pokazują
jakie gry uruchamiano i na jak
długo. Oprócz możliwości
codziennej kontroli, istnieje też
opcja miesięcznego raportu, który
przyjdzie w postaci notyfikacji.

Jeśli nie masz możliwości pobrania aplikacji, możesz też ustawić wybrane ograniczenia bezpośrednio na Nintendo Switch.

Czy moje dziecko jest
bezpieczne, podczas gry?

Ustaw ograniczenia na podstawie wieku twojego
dziecka. Można ustawić je dla każdej opcji
osobno.
Opcje, które można ograniczyć:
• Granie w gry nieodpowiednie dla wieku
• Udostępnianie screenshotów na portalach
społecznościowych
• Komunikowanie się z innymi użytkownikami, takie jak
wysyłanie wiadomości lub obrazków*
• Ograniczenia zakupów produktów i usług na Nintendo eShop
można ustawić w Nintendo Account settings.
*Aplikacja Nintendo Switch Parental Controls nie zawiera ustawień aplikacji Nintendo
Switch Online. Aby ustawić ograniczenia dla aplikacji Nintendo Switch Online, prosimy
sprawdzić ustawienia na swoim urządzeniu.

Wzbogacaj swoje przeżycia z gry!
Gra online

Nintendo Switch Online to przystępna, płatna usługa
o wielu opcjach, która pozwala użytkownikom cieszyć się
kooperacją i współzawodnictwem w grach online.
Dla kompatybilnych gier ma też Save Data Cloud. Posiada
wciąż rosnącą bibliotekę gier NES oraz Super NES, i więcej.

Gra online

Zanurz się w kooperacyjnych i opartych na współzawodnictwie
grach online

NES & Super NES

Nintendo Switch Online
Ciesz się dostępem do rosnącej biblioteki klasycznych gier NES &
Super NES kiedykolwiek, gdziekolwiek - z dodatkowymi opcjami online!

Save Data Cloud

Bezpiecznie i automatycznie zapisuje dane online dla łatwego
dostępu.*
*Prosimy zauważyć: niekompatybilne z niektórymi grami.

Aplikacja na smartfony

Połącz się z przyjaciółmi przez dedykowaną aplikację
na smartfonie lub tablecie
*Prosimy zauważyć: niekompatybilne z niektórymi grami.

Wyjątkowe oferty dla członków

Ciesz się ofertami, które są dostępne tylko dla członków, łącznie
z Nintendo Switch Game Vouchers, TETRIS® 99 i nie tylko!

Więcej informacji: www.nintendo.co.uk

Ciesz się rywalizacją
i współpracą w grach
online

Jeśli dołączysz do płatnej usługi członkostwa Nintendo Switch
Online, będziesz mógł grać w kooperacji lub rywalizować
w kompatybilnych tytułach z przyjaciółmi mieszkającymi daleko
lub przeciwko rywalom z całego świata.
Możesz także używać aplikacji na smartfony Nintendo Switch
Online do czatu głosowego podczas grania w kompatybilne gry.
Strateguj z drużyną Splatoon 2 lub po prostu rozmawiaj z innymi
kierowcami w Mario Kart 8 Deluxe!

NES & Super NES
Nintendo Switch Online

Graj w klasyczne gry
NES i Super NES
zawsze i wszędzie

Jeśli dołączysz do płatnej usługi Nintendo Switch Online, uzyskasz
dostęp do rosnącej biblioteki łatwych do pobrania i gry, gier NES
i Super NES. Przekaż Joy-Con znajomemu, aby bawić się w trybie
dla wielu graczy, a nawet grać online!
Dopóki pozostaniesz członkiem, będziesz mieć dostęp do pełnej
oferty gier w dowolnym momencie.

Balloon Fight

Super Mario World

Baseball

Super Mario World 2: Yoshi’s Island

Donkey Kong

The Legend of Zelda:
A Link to the Past

Double Dragon
Dr. Mario
Excitebike
Ghosts’n Goblins
Gradius
Ice Climber
Ice Hockey
The Legend of Zelda
Mario Bros.

Wymagane okresowe sprawdzenie online.

Pro Wrestling
River City Ransom
Soccer
Super Mario Bros.
Super Mario Bros. 3
Tecmo Bowl

Super Metroid
Star Fox
F-ZERO
Stunt Race FX
Pilotwings
Kirby’s Dream Land 3
Kirby’s Dream Course
Demon’s Crest
Super Soccer
Super Puyo Puyo 2
Super Tennis
Breath Of Fire
BRAWL BROTHERS
SUPER E.D.F. EARTH DEFENSE
FORCE
Joe & Mac 2: Lost in the Tropics

... i więcej!
Dowiedz się
więcej tutaj:
www
www.nintendo.co.uk

Save Data Cloud

Twórz kopie zapasowe
automatycznie

Bezpiecznie i automatycznie twórz kopie zapasowe danych gier
online, aby mieć do nich łatwy dostęp. Ułatwia to odzyskanie
danych gry, jeśli zgubisz konsolę Nintendo Switch lub zaczniesz
używać nowej.
Jeśli masz połączenie z Internetem, kopia zapasowa Twoich
danych zapisywania zostanie automatycznie, nawet gdy
Nintendo Switch jest w trybie uśpienia. Nie są wymagane żadne
skomplikowane ustawienia ani aktualizacje.
Uwaga: nie jest kompatybilny ze wszystkimi programami.

Aplikacja
na smartfony

Chat głosowy

Dzięki aplikacji na smartfony Nintendo Switch Online możesz
rozmawiać na czacie głosowym z innymi graczami
w kompatybilnych grach online.
Otwórz aplikację podczas grania w kompatybilne gry, aby
rozmawiać głosowo ze znajomymi podczas gry.
Niektóre gry mają ulepszone funkcje w aplikacji. Np. w Splatoon
2 możesz użyć SplatNet 2, aby zobaczyć swoje statystyki bitew
online, udostępnić je w mediach społecznościowych i zamówić
nowy sprzęt do użycia w grze.
Użytkownicy muszą mieć co najmniej 13 lat i mieć konto Nintendo, aby móc korzystać z tej usługi.

Wyjątkowe oferty
dla członków

Jako członek korzystaj
z ekskluzywnych
bonusów!

Członkowie Nintendo Switch Online mogą cieszyć się
ekskluzywnymi produktami, takimi jak kontrolery Nintendo
Entertainment System do użytku z tytułami NES na Nintendo
Switch, a wkrótce będzie jeszcze więcej.
Kontrolery Nintendo Entertainment System
K
dla Nintendo Switch
d
Dzięki płatnemu członkostwu w Nintendo
D
Switch Online możesz kupić pełnowymiarowe,
S
bezprzewodowe
kontrolery
Nintendo
b
Entertainment System dla Nintendo Switch
E
i grać w gry NES ™ w autentyczny sposób!

Kupony na gry Nintendo Switch
Program kuponów na gry Nintendo Switch jest dostępny wyłącznie
dla członków Nintendo Switch Online.
Członkowie mogą kupić
ne. Członko
zestaw dwóch kuponów za 84,00 GBP,
P, z których każdy
można wymienić na wersję do pobrania
brania
dowolnej gry z katalogu programu
- umożliwiając zakup dwóch gier
po obniżonej cenie!

Tryb online TETRIS® 99 jest dostępny bezpłatnie jako
ekskluzywna oferta dla członków płatnej usługi członkostwa
Nintendo Switch Online.
Tetris ® & © 1985~2020 Tetris Holding. Tetris logos, Tetris theme song and Tetriminos are trademarks of Tetris
Holding. The Tetris trade dress is owned by Tetris Holding. Licensed to The Tetris Company. Tetris Game Design by
Alexey Pajitnov. Tetris Logo Design by Roger Dean. All Rights Reserved. Sub-licensed to Nintendo. Certain new content
developed by Nintendo, and any characters, sounds and video games originally owned by Nintendo: © 2019 Nintendo.
Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.

Ekskluzywne przedmioty do Super
Smash Bros. Ultimate*
Dzięki płatnemu członkostwu
w Nintendo Switch Online możesz
otrzymać dodatkowe zestawy
przedmiotów
eksploatacyjnych
w grze do Super Smash Bros.
Ultimate! Możesz je pobrać z sekcji
„Nintendo Switch Online” w sklepie
N
Nintendo eShop.

Należy pamiętać, że użytkownicy 7-dniowego bezpłatnego okresu
esu
próbnego Nintendo Switch Online nie mogą kupić tego produktu,
tu,
a podczas realizacji kuponu musisz być płatnym członkiem
Nintendo Switch Online.
* Do wyczerpania oferty.

Ekskluzywny sprzęt do Splatoon 2*
Jeśli wykupisz członkostwo na 12
miesięcy, otrzymasz kod do
pobrania ekskluzywnego sprzętu
na Nintendo Switch Online do
Splatoon 2!

działanie
amiibo
Stukając figurką amiibo (sprzedawana oddzielnie) w punkt NFC na prawym kontrolerze JoyCon, możesz przeczytać lub zapisać dane
na amiibo.

I wiele
więcej!

Odblokuj specjalną zawar to ś ć w:

... i wiele więcej!

Pudełko zawiera
Nintendo Switch
konsolę Nintendo Switch

prawy i lewy Joy-Con

stację dokującą Nintendo Switch

*Kolory różnią się w zależności od zestawu

Neonowy niebieski i neonowy czerwony

zasilacz
Nintendo Switch AC

Joy-Con grip

Joy-Con straps
(czarne)
Kabel HDMI

ulotkę z ważnymi informacjami
o Nintendo Switch

Szary

Nintendo Switch
ch Lite
Szara

konsolę Nintendo Switch Lite
*Kolory konsoli różnią się
w zależności od zestawu

Żółta

zasilacz
Nintendo Switch AC
ulotkę
z ważnymi
informacjami

Turkusowa
Koralowa

Gry sprzedawane oddzielnie

Akcesoria
Nintendo Switch
Pro Controller

Nintendo Switch Joy-Con
charging grip

Bezprzewodowy kontroler w kształcie
tradycyjnego kontrolera, wygodny
i świetny do grania przez dłuższy czas
w trybie TV lub stołowym.
Zawiera również: kabel ładujący USB
Bateria: Akumulator litowo-jonowy [CTR 003]
Żywotność baterii: ok. 40 godzin (Prosimy zauważyć: to jest przybliżona żywotność baterii.
Może różnić się w zależności od sposobu użycia)
Czas ładowania: ok. 6 godzin (Używa zasilacza
AC lub dołączonego kabla ładującego USB)

Podłącz lewy i prawy Joy-Con do tego
gripu i używaj jak tradycyjnego
kontrolera. W przeciwieństwie do JoyCon gripu zawartego w zestawie
z konsolą Nintendo Switch, Joy-Con
charging grip może ładować
kontrolery Joy-Con podczas gry, więc
nie musisz się martwić, że się
rozładują.

Nintendo Switch Carrying Case
& Screen Protector
Zestaw zawierający pokrowiec
na twoją konsolę Nintendo Switch
i osłonę na ekran. Zawiera też etui,
w którym można przechowywać
pięć kartridży z grami Nintendo
Switch oraz dwie opaski Joy-Con.
Pokrowiec może być również użyty
jako stojak na konsolę.

Nintendo Switch Carrying Case & Screen
Protector
Zestaw zawierający pokrowiec
na konsolę Nintendo Switch Lite oraz
osłonę na ekran. Zawiera też kieszeń,
w której można przechowywać osiem
kartridży z grami Nintendo Switch.

Zawiera również: kabel ładujący USB

Para kontrolerów
Joy-Con
Jeden lewy Joy-Con
i jeden prawy Joy-Con są
sprzedawane w zestawie
z konsolą Nintendo Switch
oraz oddzielnie z Nintendo
Switch Lite.
To opakowanie zawiera
lewy Joy-Con, prawy JoyCon i dwie opaski Joy-Con
(szare)

Niebieskie Joy-Con (lewy) /
Neonowy żółty Joy-Con
(prawy)

Neonowy fioletowy Joy-Con (lewy) Neonowy czewony Joy-Con
/ Neonowy pomarańczowy Joy-Con (lewy) / Neonowy niebieskie
(prawy)
Joy-Con (prawy)

Szary Joy-Con (lewy
i prawy)

Neonowy żółty Joy-Con
(lewy i prawy)

Neonowy zielony Joy-Con
(lewy) / Neonowy różowy JoyCon (prawy)

Która konsola Nintendo Switch jest dla ciebie?
Nintendo Switch

Nintendo Switch Lite

Tryby gry
Tryb TV

Kompatybilne gry
Kontrolery Joy-Con
Stacja dokująca
Nintendo Switch
Rozmiar

Waga
Ekran

Tryb stołowy

Tryb TV

Tryb stołowy

Tryb przenośny

Wszystkie gry na Nintendo Switch

Gry na Nintendo Switch, obsługujące tryb przenośny

Kontrolery Joy-Con posiadające opcje HD rumble oraz IR Motion Camera

Konsole nie posiadają opcji HD rumble ani IR Motion Camera

Zawiera stację dokującą Nintendo Switch oraz kabel HDMI. Umieszczenie konsoli w stacji
umożliwia przeniesienie obrazu na TV.

Nie ma wyjścia TV i nie jest kompatybilna ze stacją dokującą Nintendo Switch.

102mm x 239mm x 13.9mm (z dołączonymi kontrolerami Joy-Con)
Prosimy zauważyć: 28.4mm w najszerszym miejscu, od analogowego drążka
po przyciski ZL/ZR.

91.1mm x 208mm x 13.9mm
Prosimy zauważyć: 28.4mm w najszerszym miejscu, od analogowego drążka
po przyciski ZL/ZR.

Ok. 297g
(Z podłączonymi kontrolerami Joy-Con: 398g)

Ok. 275g

Pojemnościowy ekran dotykowy / 6.2 calowy LCD / rozdzielczość 1280x720

Pojemnościowy ekran dotykowy / 5.5 calowy LCD / rozdzielczość 1280x720

Nintendo Switch z lepszą żywotnością baterii
(Numer modelu zaczyna się od "HAD")

Żywotność baterii

Tryb przenośny

Nintendo Switch
(Numer modelu zaczyna się od "HAC")

Ok. 4.5-9 godzin

Ok. 2.5-6.5 godziny

Żywotność baterii zależy od gier, w które
grasz. Na przykład, bateria wytrzyma ok. 5.5
godziny gry w The Legend of Zelda: Breath of
the Wild.

Żywotność baterii zależy od gier, w które
grasz. Na przykład, bateria wytrzyma
ok. 3 godziny gry w The Legend of Zelda:
Breath of the Wild.

Ok. 3-7 godzin
Żywotność baterii zależy od gier, w które grasz.
Na przykład, bateria wytrzyma ok. 4 godziny gry w The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of the USB Implementers Forum.
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nintendo is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

• Niektóre screenshoty pochodzą z gier, które są wciąż w produkcji.
• Szczegóły produktu i specyfikacje mogą się zmienić bez uprzedzenia.
© 2020 Nintendo

Zobacz oficjalną stronę Nintendo dla najnowszych informacji.

www.nintendo.pl/switch

