
Nowe gry na jesień/zimę 2018

ZA DARMO

• Niektóre screeny pochodzą z gier, które są jeszcze w produkcji
• Szczegóły dotyczące detali oraz specyfi kacji produktu mogą 
   zostać zmienione bez powiadomienia
© 2018 Nintendo

Aby zapoznać się z najnowszymi informacjami, sprawdź ofi cjalną stronę Nintendo

www.nintendo.pl/switch





KIEDY CHCESZ, GDZIE CHCESZ, 
Z KIM CHCESZ Idealnie pasuje do dłoni

Joy-Con (L)

Konsola Nintendo Switch
Wymiary: 101mm x 173mm x 13,9mm
Waga: 297g
Wyjście wideo: do 1920x1080, 60 fps
  W trybie TV potrzebny kabel HDMI
Wyjście audio: wspiera liniowe PCM 5,1ch
  W trybie TV potrzebny kabel HDMI

Stacja dokująca Nintendo Switch
Wymiary: 104mm x 173mm x 54mm
Waga: około 327 g
Porty USB: dwa kompatybilne porty USB 2.0 z boku, 
jeden z tyłu*.
* Początkowo ze wsparciem dla USB 2.0. Wsparcie 
dla USB 3.0 zostanie dodane w przyszłej aktualizacji. 

• Złącze systemowe
• Port zasilacza AC
• Port HDMI

Uchwyt Joy-Con Joy-Con (R)



Graj wszędzie, 
zmieniając sposób 

rozgrywki

Odłącz
Joy-Con

Wsuń Joy-Con
do konsoli

Wyciągnij konsolę 
ze stacji dokującej

1.

2.

3.

Wysuń Joy-Cony z uchwytu Joy-Con

Po odłączeniu Joy-Conów możesz wsunąć je 
do konsoli Nintendo Switch

Po wyciągnięciu Nintendo Switch ze stacji dokującej 
gra, która wyświetlana była na telewizorze, 

automatycznie pojawi się na ekranie konsoli.



Nie przeszedłeś kiedyś gry powodu braku czasu?

Konsola Nintendo Switch może dopasować się do sytuacji, dzięki 
czemu możesz grać w to co chcesz, niezależnie od tego, jak mało 
masz czasu.

To nowa era, w której nie musisz zmieniać swojego życia, aby 
grać – teraz to konsola zmieni się, aby dopasować się do twojego 
życia.

Ciesz się grami kiedy chcesz, gdzie chcesz i z kim chcesz, dzięki 
elastycznym trybom rozgrywki.

Konsola
stacjonarna 

w drodze



Tryb TV Tryb stołowy Tryb przenośny

Trzy tryby rozgrywki



Podłącz konsolę do TV, żeby każdy 
mógł cieszyć się grą, nie tylko dzieci, 
ale i dorośli. To wspaniały sposób 
na wspólną zabawę z rodziną i znajo-
mymi w domu.

Zbierz się dookoła ekranu i ciesz się 
graniem w grupie.

Trzy tryby rozgrywki 1

Tryb TV



Trzy tryby rozgrywki 2

Tryb stołowy

Jeśli nie masz dostępu do telewizora, przesuń podstawkę przy-
mocowaną do Nintendo Switch i podaj znajomemu Joy-Con, 
aby zagrać wspólnie lub porywalizować na ekranie konsoli.

Dziel się ekranem, 
dziel się zabawą.



Trzy tryby rozgrywki 3

Tryb przenośny

Weź ze sobą piękny, 
duży ekran wszędzie, 
gdzie pójdziesz.

Ciesz się grą taką samą jak na ekranie telewizora, 
teraz w twoich dłoniach. Graj we wciągające tytuły, 
w które nigdy nie spodziewałeś się grać przenośnie, 
zawsze i wszędzie.

Rozmiar
102mm x 239mm x 13.9mm*
* Uwaga: w najgrubszym miejscu 28,4 mm, od czubków 
gałek analogowych do końca przycisków ZL/ZR.  

Waga 398g

Ekran Pojemnościowy ekran dotykowy / 6,2” LCD / 
rozdzielczość 1280 x 720

Rozmiar konsoli w trybie przenośnym 
(z przymocowanymi Joy-Con)



Multiplayer

Lokalny multiplayer Online Multiplayer

Gracze mogą zsynchronizować ze sobą 
do ośmiu konsol Nintendo Switch, aby 
rywalizować lub współpracować ze sobą 
w grach multiplayer.

Jeśli wykupisz subskrypcję online Nintendo Switch*, możesz 
grać ze znajomymi z daleka, a także z graczami z całego świata. 
Subskrybenci mogą także zsynchronizować dedykowaną 
aplikacją na urządzenia mobilne, aby ustalać terminy gier, 
spotykać się w lobby online oraz używać chatu głosowego 
podczas grania. 

* Ta płatna subskrypcja dostępna będzie za darmo do czasu jej oficjalnej 
premiery w październiku 2018

Wi-Fi
(IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
W trybie TV można korzystać także z sieci 
przewodowej LAN za pomocą komercyjnie 
dostępnego adaptera LAN

Funkcje



Dziel się 
zabawąJoy-Con

Konsola Nintendo Switch posiada kontrolery z każdej 
strony, które działają razem: Joy-Con.

Po włożeniu dwóch Joy-Con do uchwytu Joy-Con 
będą one działały jak tradycyjne kontrolery. Bez 
uchwytu działają jak dwa osobne, w pełni 
funkcjonalne kontrolery.

Dzieląc się jednym Joy-Con z przyjacielem, możesz 
rywalizować z nim lub grać razem w gry multiplayer.

Oprócz grania pojedynczym Joy-Con, trzymając go w 
pionie lub poziomie, możesz także używać obu Joy-
Conów na raz, trzymając pod jednym w każdej ręce.

Przymocuj dołączone do opakowania opaski Joy-Con 
i wsuń je na swoje nadgarstki, aby cieszyć się 
sterowaniem za pomocą ruchu.

Trzymając Joy-Con bokiem, zyskasz łatwy dostęp 
do przycisków SL/SR.

Opaska Joy-Con



Zmysł dotyku wykraczający poza zwyczajne wibracje
Wyobraź sobie, że Joy-Con jest szklanką wypełnioną kostkami lodu. Dzięki wibracjom HD podczas 
poruszania i przechylania Joy-Conem poczujesz obijające się w środku kostki lodu. 
Jest jedna, druga… Wibracje HD są tak realistyczne, że możesz nawet powiedzieć, jak wiele kostek 
jest w środku, prawie tak, jakbyś naprawdę trzymał w dłoni szklankę.
Funkcja wibracji HD zawarta w Joy-Con tworzy immersyjne doświadczenie rozgrywki, którego 
stworzenie nie jest możliwe przy użyciu samych dźwięków oraz obrazów.

• Gałki analogowe, które można wciskać i używać także jako przycisku
• Przyciski  A/B/X/Y (Przyciski Góra/Dół/Lewo/Prawo)
• Przyciski L/R oraz ZL/ZR na górze kontrolera, jeden z przodu, jeden z tyłu
• Przyciski SL/SR, których można używać, trzymając Joy-Con w pozycji poziomej
• Przyspieszeniomierz wyczuwa ruch oraz zmiany w kącie nachylenia
• Żyroskop wykrywa kąt nachylenia oraz prędkość obrotów
• Wibracje HD są w stanie stworzyć zróżnicowane, precyzyjne wibracje

Przycisk − Przycisk +

•  Po przyszłej aktualizacji będzie można 
nakręcić także materiał wideo. Niektóre 
gry mogą posiadać momenty, w których 
niemożliwe będzie wykonanie zrzutów 
ekranu.

Przycisk HOME

Czujnik ruchu IR wykrywa kształty, 
ruch oraz odległość

Czytnik NFC ukryty w środku; czyta dane 
fi gurek amiibo

Funkcje Joy-Con (L) oraz Joy-Con (R)Rozpoznasz go dzięki przyciskowi − 

Funkcje Joy-Con (L) 
Rozpoznasz go dzięki przyciskowi + 

Funkcje Joy-Con (R)

Poczuj kształt, ruch oraz odległość
Czujnik ruchu IR w Joy-Con (R) potrafi  rozpoznać odległość, kształt 
oraz ruch przedmiotów zarejestrowanych przez kamerę.
Przykładowo, potrafi  on powiedzieć, czy gracz pokazuje papier, kamień 
czy nożyce. Dzięki tej funkcji będzie więcej możliwości rozgrywki niż 
kiedykolwiek!

Joy-Con:
ewolucja

świata gier

Przycisk Capture – wykonuje 
zrzuty ekranu podczas rozgrywki



PRZEŻYJ SWOJĄ PIERWSZĄ PRZYGODĘ POKÉMON W NOWYM 
STYLU NA NINTENDO SWITCH!
Zabierz swoją przygodę Pokémon do regionu Kanto ze swoim partnerem Pikachu lub Eevee, 
aby zostać najlepszym Trenerem Pokémon, walcząc z innymi trenerami. Wykonaj ruch rzucania 
i złap dzikie Pokémony z pomocą kontrolera Joy-Con lub nowego urządzenia Poké Ball Plus 
(dostępne osobno lub w zestawie z grą), które świeci się, wibruje i ożywia twoją przygodę. Po-
dziel się grą z rodziną i przyjaciółmi w akcji dla 2 graczy, używając drugiego Joy-Cona lub Poké 
Ball Plus. Możesz nawet połączyć się z Pokémon GO na kompatybilnym smartfonie, aby prze-
nieść Pokémony znalezione w regionie Kanto!

Pokémon: Let's Go, Pikachu! / Pokémon: Let's Go, Eevee!
• Gatunek: Przygodowa/RPG      • Wydawca: Nintendo      
• Premiera: 16.11.2018 

DOSTĘPNE TAKŻE!

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

Online*: Do 2 graczy     Lokalnie: Do 2 graczy

Dostępne tryby gry
1–2

Tryb TV Tryb stołowy Tryb przenośny 

1–2 1

* Do gry online potrzebny jest dostęp do Internetu. Rejestracja i połączenie z kontem Nintendo Account oraz zaakceptowanie regulaminów Nintendo Account Agreement i Privacy Policy jest wymagane. Część usług online może być niedostępna w niektórych 
krajach. Od września 2018 roku wybrane usługi internetowe będą także wymagały płatnego abonamentu. Dostępność płatnych usług online może być ograniczona w zależności od regionu.

© 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.

NOWA ODSŁONA SUPER SMASH BROS. Z NOWYMI BOHATERAMI I MAPAMI!
Legendarne światy i bohaterowie z gier zmierzą się w ostatecznym pojedynku – nowa odsłona serii Super Smash Bros. na Nintendo Switch!
Nowi wojownicy, tacy jak Inkling z serii Splatoon czy Ridley z serii Metroid, zadebiutują w Super Smash Bros. u boku wszystkich postaci z gry... 
OD POCZĄTKU SERII!

PROVISIONALPROVISIONAL

NE TAKŻE!DOSTĘPNNE TAK

Super Smash Bros. Ultimate
• Gatunek: Akcja         • Wydawca: Nintendo       • Premiera: 07.12.2018       • Players: 1–8



GEM, SET I SUPER ZAGRANIE!
Mario wkracza na kort w klasycznym, tenisowym ubraniu gotowy 
na intensywne pojedynki z szeregiem postaci w pełnowymiaro-
wych tenisowych rozgrywkach. W grze znajdzie się ponad 15 uni-
katowych, grywalnych postaci!

Mario Tennis Aces
• Gatunek: Sport, Tenis     • Wydawca: Nintendo    • Premiera: Już w sprzedaży

© 2018 Nintendo / CAMELOT

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

Dostępne tryby gry
1–4*

Tryb TV Tryb stołowy Tryb przenośny 

1–4* 1–4*

*Do gry multiplayer potrzebny jest jeden kompatybilny kontroler na gracza. Wymagane mogą być dodatkowe kontrolery (sprzedawane oddzielnie).
** Do gry online potrzebny jest dostęp do Internetu. Rejestracja i połączenie z kontem Nintendo Account oraz zaakceptowanie regulaminów Nintendo Account Agreement i Privacy Policy jest wymagane. Część usług online może być niedostępna w niektórych kra-

jach. Od września 2018 roku wybrane usługi internetowe będą także wymagały płatnego abonamentu. Dostępność płatnych usług online może być ograniczona w zależności od regionu.

Uwaga: Rafeal Nadal nie jest grywalną 
postacią i nie pojawi się w grze.

CAŁKOWITE ODŚWIEŻENIE SERII 
MARIO PARTY!
Seria Mario Party nadchodzi na Nintendo Switch naładowana 
po brzegi zabawą dla wszystkich! Oryginalny planszówkowy styl zo-
stał podkręcony strategicznymi elementami, takimi jak osobne kost-
ki dla każdej postaci. Gra przedstawi także całkowicie nowe sposo-
by rozgrywki, takie jak włączane minigier za pomocą Joy-Conów lub 
nowe tryby gry, którymi można cieszyć się z rodziną i przyjaciółmi.© 2018 Nintendo

PROVISIONAL

Dostępne tryby gry
1–4*

Tryb TV Tryb stołowy Tryb przenośny 

1–4* –

*Do gry multiplayer potrzebny jest jeden kompatybilny kontroler na gracza. Wymagane mogą być dodatkowe kontrolery (sprzedawane oddzielnie).

Super Mario Party
• Gatunek: Impreza       • Wydawca: Nintendo       • Premiera: 05.10.2018



Zawiera tryb Trial of the Sword, 
tryb Master Mode, tryb Hero 
Path, medalion podróżniczy 
oraz nowe uzbrojenie.

Możesz przedłużyć swoją niezapomnianą 
przygodę dzięki The Legend of Zelda: 
Breath of the Wild - Expansion Pass.

Expansion Pass daje ci dostęp do dwóch 
nowych rozszerzeń DLC oraz trze nowych 

skrzyń ze skarbem.

Drugie rozszerzenie 
DLC zawiera nowy 
labirynt, nową hi-
storię oraz jeszcze 
więcej wyzwań.

tryb
Path
oraz

Drugie rozszerzenie
DLC zawiera nowy

nowych ro

t
Zawiera tryb Trial of the Sword
tryb Master Mode tryb Herotryb
Z
tt

© 2017 Nintendo

WYRUSZ DOOKOŁA ŚWIATA 
NA PRZYGODĘ, KTÓRA ZRYWA 
CZAPKI Z GŁÓW
Dołącz do Mario w jego ogromnej przygodzie 3D do-
okoła świata! Używaj nowych niesamowitych zdolno-
ści Mario, aby zbierać Księżyce napędzające Ody-
ssey - twój statek powietrzny, a ostatecznie uratować 
Księżniczkę Peach przed matrymonialnymi planami 
Bowsera! Ta trójwymiarowa przygoda Mario napako-
wana jest sekretami i niespodziankami, a dzięki no-
wym zdolnościom takim jak Cap Throw, Cap Jump 
oraz Capture doświadczysz zabawnej i ekscytującej 
rozgrywki, jakiej w grach z Mario jeszcze nie widzia-
łeś. Przygotuj się na podróże do dziwnych i zaskaku-
jących miejsc z dala od Grzybowego Królestwa!

Super Mario Odyssey
• Gatunek: Akcja, Platformówka    • Wydawca: Nintendo       
• Premiera: Już w sprzedaży

Dostępne tryby gry
1-2

   Tryb TV Tryb stołowy Tryb przenośny 

1-2 1

 Local: Up to 2 players

© 2017 Nintendo

ZWIEDZAJ, PRZETRWAJ, WALCZ.
WKROCZ DO ŚWIATA PRZYGODY.
Podróżuj przez pola, lasy oraz wzgórza, odkrywając, co stało się ze zru-
jnowanym królestwem Hyrule w tej czarującej przygodzie pod gołym 
niebem. Na kanapie lub w drodze, podróżuj przez królestwo Hyrule 
na swój sposób z konsolą Nintendo Switch.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild
• Gatunek: Akcja, Przygoda      • Wydawca: Nintendo    • Premiera: Już w sprzedaży

Dostępne tryby gry
1

   Tryb TV Tryb stołowy Tryb przenośny 

1 1



PRZETRWAJĄ NAJŚWIEŻSI!
Dobrze znane bitwy o teren 4 na 4 powracają wraz z nowymi 
mapami, ubraniami oraz broniami takimi jak dwuręczne Splat 
Dualies. Niezależnie od tego, czy używasz kontrolera Nintendo 
Switch Pro (sprzedawany oddzielnie) czy Joy-Conów, możesz 
strzelać atramentem za pomocą sterowania ruchowego zarówno 
w meczach lokalnych, jak i online*.

© 2017 Nintendo
*Połączenie internetowe jest wymagane do rozgrywki online. Rejestracja i połączenie z kontem Nintendo Account oraz zaakceptowanie regulaminów Nintendo Account Agreement i Privacy Policy jest wymagane.  
Usługi internetowe wymagają konta Nintendo Account. Od początku roku 2018 wybrane usługi internetowe będą także wymagały płatnego abonamentu. Dostępność płatnych usług online może być ograniczona geografi cznie.

Splatoon 2
• Gatunek: Akcja, Strzelanka    • Wydawca: Nintendo     • Premiera: Już w sprzedaży

Dostępne tryby gry
1

   Tryb TV    Tryb stołowy Tryb przenośny

1 1

Online*: Do 8 graczy   Lokalnie: Do 8 graczy

W tym potężnym trybie dla jednego 
gracza, dostępnym jako zawartość 

do pobrania w Splatoon 2, gracze wcie-
lą się w Agenta 8 – nową postać o wy-
glądzie Octolinga. Przemierzaj 80 ta-
jemniczych, podziemnych testowych 

placówek w desperackiej walce o wyj-
ście na powierzchnię Inkopolis. Mo-
żesz nawet zagrać Octolingiem w roz-

grywkach multiplayer!

TOR WYŚCIGOWY MOŻE BYĆ WSZĘDZIE!
WYŚCIGI I WALKI - TERAZ W EDYCJI DELUXE! 
Ciesz się defi nitywną edycją Mario Kart 8 tam, gdzie chcesz, kiedy chcesz 
i nawet z ośmioma znajomymi w lokalnej, bezprzewodowej rozgrywce wielo-
osobowej. Powracają wszystkie ulubione postacie i trasy, a na linię startu do-
łączają nowi kierowcy. Gracze mogą teraz trzymać dwa przedmioty jednocze-
śnie, a tryb Battle doczekał się gruntownego liftingu!

Mario Kart 8 Deluxe
• Gatunek: Wyścigi, Akcja   • Wydawca: Nintendo   • Premiera: Już w sprzedaży

© 2017 Nintendo

Online*: Do 12 graczy   Lokalnie: Do 8 graczy

Dostępne tryby gry
1–4*

   Tryb TV    Tryb stołowy Tryb przenośny

1–4* 1

*Do gry multiplayer potrzebny jest jeden kompatybilny kontroler na gracza. Wymagane mogą być dodatkowe kontrolery (sprzedawane oddzielnie).
** Do gry online potrzebny jest dostęp do Internetu. Rejestracja i połączenie z kontem Nintendo Account oraz zaakceptowanie regulaminów Nintendo Account Agreement i Privacy Policy jest wymagane. Część usług online może być niedostępna w niektórych krajach. 

Od września 2018 roku wybrane usługi internetowe będą także wymagały płatnego abonamentu. Dostępność płatnych usług online może być ograniczona w zależności od regionu.

Mario Kart 8 Deluxe jest teraz 
kompatybilne* z Nintendo Labo! 

Złap kierownicę i ścigaj się w drodze 
po wygraną, używając Toy-Conowe-
go Motocykla z zestawu Nintendo 

Labo Toy-Con 01: Variety Kit 
(sprzedawany oddzielnie).

* Wymagana aktualizacja oprogramowania



PRZYGOTUJ SIĘ NA BATTLE ROYALE
NA NINTENDO SWITCH!
Wskocz do gry i wytrzymaj do końca w darmowym** Battle 
Royale dla 100 graczy. Buduj ogromne fortyfi kacje. Bądź 
sprytniejszy od przeciwników. Zdobądź zwycięstwo. Graj w 
drużynie online* w jednym pokoju z przyjaciółmi*** lub z gra-
czami z całego świata!

Fortnite
• Gatunek: Akcja, Strzelanka, Strategia         • Wydawca: Epic Games       
• Premiera: Już dostępna (cyfrowo)

Fortnite © 2018 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.

Online*: Do 100 graczy

Dostępne tryby gry
1

   Tryb TV    Tryb stołowy Tryb przenośny 

1 1

* Do gry online potrzebny jest dostęp do Internetu. Rejestracja i połączenie z kontem Nintendo Account oraz zaakceptowanie regulaminów Nintendo Account Agreement i Privacy Policy jest wymagane. Niektóre usługi online mogą nie być 
dostępne we wszystkich krajach. 
**Zawiera mikropłatności.                           ***Do rozgrywki multiplayer wymagane są dodatkowe gry i konsole.

MISTRZOWSKIE DOŚWIADCZENIE NA BOISKU I POZA NIM
Prestiżowa liga UEFA Champions League, autentyczna atmosfera meczu, aktualizacje roz-
grywki, takie jak szczegółowa osobowość czy odświeżony interfejs oraz całkowicie nowe 
sposoby gry. Mistrzowie powstają w FIFA 19.

*Multiplayer wymaga jednego kompatybilnego kontrolera na gracza. Mogą być wymagane dodatkowe kontrolery (sprzedawane oddzielnie).
** Połączenie internetowe jest wymagane do rozgrywki online. Rejestracja i połączenie z kontem Nintendo Account oraz zaakceptowanie regulaminów Nintendo Account Agreement i Privacy Policy 

jest wymagane. Część usług online może być niedostępna w niektórych krajach. Od września 2018 roku wybrane usługi internetowe będą także wymagały płatnego abonamentu. Dostępność 
płatnych usług online może być ograniczona geografi cznie.

© 2018 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.

Dostępne tryby gry
1–4*

   Tryb TV     Tryb stołowy Tryb przenośny 

1–4* 1

EA SPORTS™ FIFA 19 on Nintendo Switch
• Gatunek: Piłka nożna, sport      • Wydawca: EA Sports       • Premiera: Już dostępna

Online**: Do 8 graczy   Lokalnie: Do 2 graczy



TWÓRZ. EKSPLORUJ. PRZEŻYJ.
Minecraft jest większy, lepszy i piękniejszy niż kiedykolwiek! Zbuduj 
wszystko, co możesz sobie wyobrazić, w trybie Creative, albo wy-
bierz się na wielką ekspedycję przez tajemnicze lądy, wgłąb swoje-
go własnego, nieskończonego świata. Odkryj przeróżne społeczno-
ści i przeżyj przygodę z przyjaciółmi na różnych platformach!

Minecraft
• Gatunek: Akcja, Przygoda      • Wydawca: Mojang     • Premiera: Już w sprzedaży

Mojang © 2009-2018. "Minecraft" is a trademark of Mojang Synergies AB.

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

Dostępne tryby gry
1–4*

   Tryb TV    Tryb stołowy Tryb przenośny 

1–4* 1

*Multiplayer wymaga jednego kompatybilnego kontrolera na gracza. Mogą być wymagane dodatkowe kontrolery (sprzedawane oddzielnie).
** Do gry online potrzebny jest dostęp do Internetu. Rejestracja i połączenie z kontem Nintendo Account oraz zaakceptowanie regulaminów Nintendo Account Agreement i Privacy Policy jest wymagane. Część usług online może być niedo-

stępna w niektórych krajach. Od września 2018 roku wybrane usługi internetowe będą także wymagały płatnego abonamentu. Dostępność płatnych usług online może być ograniczona w zależności od regionu.

GRAJ DLA ZABAWY. ŻYJ, BY GRAĆ.
Przygotuj się na pełnowymiarowy tryb sezonu offl  ine, wiele trybów 
rozgrywki, zwykłe oraz rankingowe walki online* oraz specjalne “Mu-
tators”, które pozwolą ci całkowicie zmienić reguły gry.
Wyraź siebie dzięki szerokiemu wachlarzowi opcji personalizacji 
i zmierz się z przeciwnikami z innych platform dzięki przełomowej 
rozgrywce cross-play*!

Rocket League, Psyonix, and all related marks and logos are 
trademarks of Psyonix Inc. and used under license. 
© 2015-2018 Psyonix Inc. All rights reserved.

*Multiplayer wymaga jednego kompatybilnego kontrolera na gracza. Mogą być wymagane dodatkowe kontrolery (sprzedawane oddzielnie).
** Do gry online potrzebny jest dostęp do Internetu. Rejestracja i połączenie z kontem Nintendo Account oraz zaakceptowanie regulaminów Nintendo Account Agreement i Privacy Policy jest wymagane. Część usług online może być niedostępna w niektó-

rych krajach. Od września 2018 roku wybrane usługi internetowe będą także wymagały płatnego abonamentu. Dostępność płatnych usług online może być ograniczona w zależności od regionu.

Dostępne tryby gry
1–4*

   Tryb TV    Tryb stołowy Tryb przenośny 

1–2* 1

Rocket League®

• Gatunek: Akcja, Wyścigi, Sport   • Wydawca: Psyonix   • Wydawca: Już w sprzedaży

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



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

POCZUJ KLIMAT WAKACJI 
ZAWSZE I WSZĘDZIE
Wakacje w resorcie są zawsze na wyciągnięcie ręki 
z GO VACATION na Nintendo Switch. Witaj na Wy-
spie Kawawii, rajskim resorcie, gdzie rodzina i przy-
jaciele mogą cieszyć się ponad 50 aktywnościami, 
współpracując ze sobą lub rywalizując.
Istnieje wiele ekscytujących sposobów na zwiedza-
nie wyspy, od konnej przejażdżki przez powozik 
i skuter śnieżny aż po wrotki. Aby podkręcić zaba-
wę, aż czterech graczy* może wspólnie zwiedzać 
każdy zakątek wyspy!

Go Vacation
• Gatunek: Impreza, Sport, Wyścigi     • Wydawca: Nintendo    • Premiera: Już w sprzedaży

Dostępne tryby gry
1–4*

   Tryb TV    Tryb stołowy Tryb przenośny 

1–4* 1–4**

 Local*: Do 4 graczy*

*Multiplayer wymaga jednego kompatybilnego kontrolera na gracza. Mogą być wymagane dodatkowe kontrolery (sprzedawane oddzielnie).
**Do rozgrywki bezprzewodowej wymagana jest jedna kopia oprogramowania na gracza.



Z tym zestawem zbudujesz 
5 różnych Toy-Con.

Z tym zestawem zbudujesz 
swojego własnego robota!

JUŻ W SPRZEDAŻY JUŻ W SPRZEDAŻY JUŻ W SPRZEDAŻY

Z tym zestawem możesz jeździć samochodem, latać 
samolotem, sterować łodzią podwodną i więcej!

*Wymagana konsola Nintendo Switch (sprzedawana oddzielnie).

JUŻ W SPR

Spersonalizuj swoje Toy-Con i spraw, że staną się 
jedynymi w swoim rodzaju kreacjami!

Dostępny także:
Nintendo Labo

Customisation Set

CZYM JEST NINTENDO LABO?
Wyobraź sobie, że możesz zmienić zwykły kawałek kartonu praktycznie we wszystko:

            motocykl,            wędkę,             pianino

lub cokolwiek innego!

Składając arkusze kartonu w szereg kształtów nazywanych Toy-Con i łącząc je 
z Nintendo Switch, możesz tchnąć w nie życie!

        Wygraj wyścig,       złap rybę,          zagraj piosenkę…

Nintendo Labo daje radość z tworzenia, grania i odkrywania każdemu. Rodziny, które 
wspólnie będą bawiły się Nintendo Labo, mogą wymyślić nowe sposoby na rozgrywkę 
nawet bez zwrócenia na to uwagi – czasami to właśnie wynalazki okazują się najlep-
szą formą zabawy!

Odkryj jak to 
wszystko działa 

podczas budowa-
nia i grania swoimi 

Toy-Con.

Buduj Toy-Con
 kreacje z pomocą 

instrukcji krok 
po kroku.

Podłącz konsolę 
Nintendo Switch 

i baw się dołączo-
nym oprogramowa-

niem.

NOWOŚĆ

JUŻ W SPR

k
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JEDYNE
W SWOIM
RODZAJU!



ZRÓB HAŁAS W DŻUNGLI KIEDYKOLWIEK, 
GDZIEKOLWIEK!
Najeźdźcy Snowmads zamrozili wyspę Donkey Kong i tylko Kongo-
wie mogą ją rozmrozić!
Dołącz do Donkey Konga, Diddy Konga, Dixie Konga, Cranky Konga 
i Funky Konga, pływając, bujając się i przeskakując przez sześć tro-
pikalnych wysp napakowanych niebezpieczeństwami, ukrytymi 
skarbami i niezapomnianymi walkami z bosami.© 2014 – 2018 Nintendo

Dostępne tryby gry
1–2

   Tryb TV    Tryb stołowy Tryb przenośny 

1–2 1

Donkey Kong Country: Tropical Freeze
• Gatunek: Platformówka     • Wydawca: Nintendo      • Premiera: Już w sprzedaży

OSTATECZNY RAJ, ELYSIUM
Przeczesuj nieskończony ocean chmur, gdzie ostatnie pozostałości 
cywilizacji przetrwały na grzbietach olbrzymich bestii zwanych Tyta-
nami. Poznaj historię Rexa i jego nowej przyjaciółki, Pyry, która okazu-
je się być tajemniczą istotną znaną jako Blade i obdarza Rexa ogrom-
ną mocą. Razem wyruszają na poszukiwanie Elysium - zaginionego 
raju ludzkości, z którego pochodzi Pyra

W nowym trybie fabularnym* poznasz 
pełną historię Jina i upadku jego ojczy-
zny, który wydarzył się 500 lat przed wy-
darzeniami z Xenoblade Chronicles 2.

© 2017 Nintendo / MONOLITHSOFT

Xenoblade Chronicles 2
• Gatunek: RPG          • Wydawca: Nintendo       • Premiera: Już w sprzedaży

Dostępne tryby gry
1

   Tryb TV    Tryb stołowy Tryb przenośny 

1 1

*Dostępny jako DLC w Expansion Pass od 14 września 2018 lub osobno w sprzedaży od 21 września 2018.



Dostępne tryby gry
1–4*

   Tryb TV    Tryb stołowy Tryb przenośny 

1–4* 1

© 2018 HAL Laboratory, Inc. / Nintendo

WALCZ RAZEM Z PRZYJACIÓŁMI, 
ABY ZAOKRĄGLIĆ SWOJĄ SIŁĘ!
Potrzebujesz pomocy w trakcie swojej przygody? W Kirby 
Star Allies aż czterech graczy może dołączyć do zabawy 
w każdej chwili! Otwierajcie nowe ścieżki, łącząc ze sobą 
zdolności Copy i wspólnie pokonajcie bosów, którzy stoją 
stoją wam na drodze. Pochłaniajcie różnych przeciwników 
i kradnijcie ich zdolności! Eksperymentujcie z wieloma 
umiejętnościami Copy, aby pokonać przeciwników oraz 
przeszkody i rozwiązać zagadki. 

Kirby Star Allies
• Gatunek: Przygoda, Akcja, Platformówka       • Wydawca: Nintendo       
• Premiera: Już w sprzedaży

Dostępne tryby gry
1–2

    Tryb TV   Tryb stołowy Tryb przenośny 

1–2 1

© 2017 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Rabbids, Ubisoft and the Ubisoft logo are trademarks of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other 
countries. Nintendo properties are licensed to Ubisoft Entertainment by Nintendo. SUPER MARIO characters © Nintendo. Trademarks are property of their 
respective owners.

© 2014 - 2018 Nintendo

EPICKA PODRÓŻ 
Z 8 HEROSAMI!
Dwa światy spotykają się w Mario + Rabbids® Kingdom 
Battle - szalonej, strategicznej przygodzie stworzonej 
na wyłączność na Nintendo Switch. Zbierz najdziwacz-
niejszą drużynę bohaterów i przywróć porządek w Grzy-
bowym Królestwie. Przebij się przez cztery pokręcone 
światy wypełnione ekscytującymi walkami, trudnymi za-
gadkami i nieprzewidywalnymi przeciwnikami.
Do pobrania w Nintendo eShop dostępne jest także Mario 
+ Rabbids® Kingdom Battle Donkey Kong Adventure DLC.

Captain Toad: Treasure Tracker
• Gatunek: Platformówka, Zagadki   • Wydawca: Nintendo   • Premiera: Już w sprzedaży

Mario + Rabbids® Kingdom Battle
• Gatunek: Platformówka, Zagadki       • Wydawca: Ubisoft       
• Premiera: Już w sprzedaży

Dostępne tryby gry
1–2

   Tryb TV    Tryb stołowy Tryb przenośny 

1–2 1

WYRUSZ NA TOADOWĄ PRZYGODĘ
Odkryj szereg sandboksowych poziomów w grze Captain 
Toad: Treasure Tracker! Obracaj kamerą i dotknij ekranu, aby 
szybciej znaleźć ukryte skarby! Podziel się kontrolerem Joy-
Con i ciesz się grą wraz z przyjacielem. Tym razem przygody 
Captain Toada i Toadette rozegrają się nawet na mapach in-
spirowanych Super Mario Odyssey!

easure Tracker

Dostępne tryby gry
1–2

    Tryb TV    Tryb stołowy Tryb przenośny 

1 1

© 2018 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. The Starlink Battle for Atlas Logo, Ubisoft and the Ubisoft logo are registered or unregistered trademarks 
of Ubisoft Entertainment in the U.S. and/or other countries. Nintendo properties are licensed to Ubisoft Entertainment by Nintendo. Star Fox characters © Nintendo. 
Trademarks are property of their respective owners.

WYRUSZ NA EPICKĄ PRZYGODĘ W KOSMOSIE
W Starlink: Battle for Atlas wcielasz się w członka grupy bohaterskich pilotów między-
gwiezdnych, którzy starają się uwolnić system Atlas od Graxa i Forgotten Legion oraz 
złych robotów. Starlink: Battle for Atlas oferuje nowy wymiar rozgrywki: aby zagrać 
i wziąć udział w epickich walkach w ko-
smosie, zbuduj modułowy statek 
kosmiczny na swoim kontrole-
rze. Wyposaż go w różne czę-
ści, które zmieniają się w 
grze w czasie rzeczywi-
stym. Zbierz swoją fl otę, 
zmieniaj pilotów, statki oraz 
bronie i stwórz swój własny 
styl rozgrywki, aby pokonać 
wroga.

Starlink: Battle for Atlas
• Gatunek: Akcja, Przygoda  • Wydawca: Ubisoft       • Premiera: 16.10.2018

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

NON CONTRACTUAL VISUALS



Dostępne tryby gry
1–4*

   Tryb TV    Tryb stołowy Tryb przenośny 

1–4* 1 Dostępne tryby gry
1–6*

   Tryb TV    Tryb stołowy Tryb przenośny 

1–6* 1

© 2017 Nintendo ©BIRD STUDIO / SHUEISHA, TOEI ANIMATION License coordinated by Funimation® Productions, Ltd. All Rights Reserved. Dragon Ball Super 
and all logos, character names and distinctive likenesses thereof are trademarks of SHUEISHA, INC. ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

PRZEBIJESZ SIĘ NA SAM SZCZYT? PRAWDZIWA SIŁA NIE MA LIMITÓW!
Ta jedyna w swoim rodzaju bijatyka multiplayer to połą-
czenie boksu i strzelaniny, w której do walki staje unikato-
wy wachlarz zawodników, używających sprężynowych ra-
mion. Dobierz sprężynowe ramiona do walki, a następnie 
chwyć po jednym kontrolerze Joy-Con w obie dłonie i wy-
prowadzaj ciosy z prawej i lewej strony. Skacz, rób uniki 
i podkręcaj swoje ataki przekręcając kontrolery nadgarst-
kami!

Doceniana przez krytyków gra DRAGON BALL® FighterZ 
nadchodzi na Nintendo Switch wraz z potężnymi wojowni-
kami i spektakularnymi walkami!
Dzięki współpracy z Arc System Works w DRAGON BALL® 
FighterZ znalazła się najlepsza grafika anime oraz łatwy 
do nauczenia się, ale trudny do opanowania system walki.
W wersji na Nintendo Switch zostanie dodana także dodat-
kowa zawartość.

ARMS
• Gatunek: Bijatyka       • Wydawca: Nintendo       • Premiera: Już w sprzedaży

DRAGON BALL® FighterZ
• Gatunek: Bijatyka       • Wydawca: BANDAI NAMCO Entertainment      
• Premiera: Już w sprzedaży

Online**: Do 4 graczy      Lokalnie*: Do 4 graczy   
Dostępne tryby gry

2

   Tryb TV    Tryb stołowy Tryb przenośny 

2 –

© 2016-2018 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/ SQUARE ENIX All Rights Reserved.© 2017 Nintendo

BUDUJ DLA ZABAWY! BUDUJ DLA 
PRZYGODY! BUDUJ, ABY URATOWAĆ 
ŚWIAT!
Zwiedzaj świat stworzony z bloków, zbierając, tworząc 
i budując, aby pokonać złego Dragonlorda w Dragon Quest 
Buildres.
Dzięki Nintendo Switch możesz wziąć ze sobą Dragon 
Quest Builders wszędzie, gdzie zechcesz! Co więcej, Great 
Sabrecub dostępny wyłącznie na Nintendo Switch zwięk-
szy twoją prędkość i nagrodzi specjalnymi materiałami 
za pokonanych wrogów.

1-2-Switch
• Gatunek: Impreza twarzą w twarz     • Wydawca: Nintendo    • Premiera: Już w sprzedaży

Dragon Quest Builders
• Gatunek: Akcja, Przygoda       • Wydawca: Nintendo     • Premiera: Już w sprzedaży

Dostępne tryby gry
1

    Tryb TV    Tryb stołowy Tryb przenośny 

1 1

STAŃCIE TWARZĄ W TWARZ I... 
1-2-SWITCH!
Patrz na twarz przeciwnika, nie na ekran! Odłącz kontrolery 
Joy-Con od konsoli, podaj jeden przeciwnikowi i gotowe! Czas 
na pojedynek! W 1-2-Switch grać może każdy. Po prostu 
spójrz przeciwnikowi w oczy i przygotuj się na odkrycie wielu 
niespotykanych funkcji Joy-Conów, włączając w to wibracje 
HD oraz zaawansowane sterowanie za pomocą ruchu.

Większość konkurencji 
wymaga udziału dwóch 

graczy

*Do gry multiplayer potrzebny jest jeden kompatybilny kontroler na gracza. Wymagane mogą być dodatkowe kontrolery (sprzedawane oddzielnie).
** Do gry online potrzebny jest dostęp do Internetu. Rejestracja i połączenie z kontem Nintendo Account oraz zaakceptowanie regulaminów Nintendo Account Agreement i Privacy Policy jest wymagane. Część usług online może być niedostępna w niektórych krajach. 

Od września 2018 roku wybrane usługi internetowe będą także wymagały płatnego abonamentu. Dostępność płatnych usług online może być ograniczona w zależności od regionu.



Dostępne tryby gry
1

   Tryb TV    Tryb stołowy Tryb przenośny 

1 1

© 2018 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION and CRASH BANDICOOT are trademarks of Activision Publishing, Inc.

CRASH POWRACA
Wszystkie trzy gry z serii Crash Bandicoot zadebiutują 
na konsoli Nintendo po raz pierwszy w Crash Bandicoot™ N. 
Sane Trilogy na Nintendo Switch!
Kręć się, skacz i utoruj drogę przez ponad sto pełnych akcji 
poziomów trylogii jako Crash lub nawet jego siostra Coco.
Wszystko – od fi lmików przez animacje aż do bogatego oto-
czenia – zostało w pełni zaktualizowane i odświeżone tak, 
żeby świetnie prezentowało się na twoim TV, albo w drodze.

Crash Bandicoot™ N. Sane Trilogy
• Gatunek: Akcja, Platformówka    • Wydawca: Activision    • Premiera: Już w sprzdaży

*Do gry multiplayer potrzebny jest jeden kompatybilny kontroler na gracza. Wymagane mogą być dodatkowe kontrolery (sprzedawane oddzielnie).
** Do gry online potrzebny jest dostęp do Internetu. Rejestracja i połączenie z kontem Nintendo Account oraz zaakceptowanie regulaminów Nintendo Account Agreement i Privacy Policy jest wymagane. Część usług online może być niedostępna w niektórych krajach. 

Od września 2018 roku wybrane usługi internetowe będą także wymagały płatnego abonamentu. Dostępność płatnych usług online może być ograniczona w zależności od regionu.

* Do gry online potrzebny jest dostęp do Internetu. Rejestracja i połączenie z kontem Nintendo Account oraz zaakceptowanie regulaminów Nintendo 
Account Agreement i Privacy Policy jest wymagane. Część usług online może być niedostępna w niektórych krajach. Od września 2018 roku wy-
brane usługi internetowe będą także wymagały płatnego abonamentu. Dostępność płatnych usług online może być ograniczona w zależności 
od regionu.

Dostępne tryby gry
1–4*

   Tryb TV    Tryb stołowy Tryb przenośny 

1–4* 1

©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.

PODNIEŚ TROCHĘ PIEKŁA
Wieki temu anioły i demony stworzyły twój świat dzięki 
zakazanemu przymierzu. Teraz przybyły go odzyskać. 
Stań wśród pokornych i nikczemników z Sanktuarium 
i walcz z żywymi zwłokami, przerażającymi członkami 
sekt, upadłymi serafi nami oraz Lordami Piekła. Pod-
czas gdy High Heavens i Burning Hell są w stanie woj-
ny, ludzkość musi chronić się sama.
Nieświęta trójca – Diablo III, rozszerzenie Reaper of 
Souls oraz dodatek Rise of the Necromancer są czę-
ścią Eternal Collection: siedem klas, pięć aktów i setki 
godzin siekania demonów.

Diablo III: Eternal Collection
• Gatunek: RPG, Akcja    • Wydawca: Blizzard Entertainment Inc.   • Premiera: 2.11.2018

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

Dostępne tryby gry
1

   Tryb TV    Tryb stołowy Tryb przenośny 

1 1

©CAPCOM CO., LTD. 2015, 2017 ALL RIGHTS RESERVED.

MONSTER HUNTER GENERATIONS ULTIMATE™
• Gatunek: Akcja, RPG        • Wydawca: CAPCOM Europe
• Premiera: Już w sprzdaży

POLUJ WSZĘDZIE. POLUJ ZAWSZE. 
POLUJ ULTIMATE
Łowcy mogą zmierzyć się z największym wachlarzem uni-
katowych potworów w historii Monster Hunter. Gracze 
wcielą się w rolę odważnego łowcy, który rzuca wyzwanie 
ogromnym bestiom w celu pozyskania cennych materia-
łów na unikatowe bronie oraz ekwipunek. Przyjmij setki 
zadań w pojedynkę lub z przyjaciółmi w tym nostalgicz-
nym powrocie do początków oraz ewolucji serii.

Dostępne tryby gry
1

   Tryb TV    Tryb stołowy Tryb przenośny 

1 1

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

OŚMIORO BOHATERÓW, OSIEM 
HISTORII, JEDNA PRZYGODA!
Ośmioro podróżników. Osiem historii do opowiedzenia. 
Zwiedź nowy świat fantasy w OCTOPATH TRAVELER, 
wciągającym RPG od twórców Bravely Default.
Odkryj zapierającą dech w piersi grafi kę “HD-2D”, porywa-
jący system walki, który łamie konwencje turowych poty-
czek oraz ciekawe, indywidualne linie fabularne prowadzą-
ce przez pełen dziwów kontynent Orsterra.

OCTOPATH TRAVELER
• Gatunek: RPG       • Wydawca: Nintendo       • Premiera: Już w sprzdaży



Dostępne tryby gry
1

   Tryb TV    Tryb stołowy Tryb przenośny 

1 1
Dostępne tryby gry

1

   Tryb TV    Tryb stołowy Tryb przenośny 

1 1Compatible play modes
1

   Tryb TV    Tryb stołowy Tryb przenośny 

1 1

I STAŁ SIĘ OGIEŃ. PRZEŻYJ INNE ŻYCIE, W INNYM 
ŚWIECIE, W OTWARTYM ŚWIECIE 
LEGENDARNEJ GRY

Zanurz się w epickim uniwersum dark fantasy dotkniętym 
upadkiem i Klątwą. Przeżyj jeszcze raz docenianą przez 
krytyków, definiującą gatunek grę, od której wszystko się 
zaczęło. Wróć do odnowionego Lordran pełnego pięknych 
szczegółów.
Dark Souls™: Remastered zawiera główną grę oraz 
DLC Artorias of the Abyss.

KIEDYKOLWIEK, GDZIEKOLWIEK Z NINTENDO SWITCH.
Możesz teraz doświadczyć ciemności lochów Lordran 
i stawić czoła ich grozie gdziekolwiek zechcesz.

Zwycięzca ponad 200 tytułów Gry Roku, The Elder Scrolls 
V: Skyrim®, epicka przygoda fantasy od Bethesda Game 
Studios®, zmierza na Nintendo Switch. Legendarna gra 
z otwartym światem, w której możesz być kim chcesz i ro-
bić co chcesz, teraz pozwoli ci na granie gdzie chcesz – 
na domowym TV lub w drodze. The Elder Scrolls V: Sky-
rim® na Nintendo Switch zawiera wszystkie ekskluzywne 
opcje takie jak sterowanie ruchem podczas walk i otwiera-
nia zamków, stroje i ekwipunek z serii The Legend of Zelda 
oraz kompatybilność z amiibo (fi gurki sprzedawane od-
dzielnie).

Dark Souls™: Remastered
• Gatunek: Akcja, RPG     • Wydawca: BANDAI NAMCO Entertainment   
• Premiera: 19.10.2018

The Elder Scrolls V: Skyrim®

• Gatunek: Akcja, RPG     • Wydawca: Bethesda Softworks      
• Premiera: Już w sprzedaży

Online*: Do 6 graczy Online*: 4-12 graczy

Dostępne tryby gry
1

   Tryb TV    Tryb stołowy Tryb przenośny 

1 1

©2016 id Software LLC, a ZeniMax Media company. DOOM, id, id Software, id Tech and related logos are registered trademarks or trademarks of id Software LLC in 
the U.S. and/or other countries. Bethesda, Bethesda Softworks, ZeniMax and related logos are registered trademarks or trademarks of ZeniMax Media Inc. in the U.S. 
and/or other countries. All Rights Reserved.

© 2018 Bethesda Softworks LLC, a ZeniMax Media company. Developed in association with MachineGames. Wolfenstein and related logos are registered trademarks or trademarks of
id Software LLC in the U.S. and/or other countries. MachineGames, Bethesda, Bethesda Softworks, ZeniMax and related logos are registered trademarks or trademarks of ZeniMax 
Media Inc. in the U.S. and/or other countries. All Rights Reserved.

PIEKIELNIE DOBRE WALKI
Siekaj hordy nieustępliwych demonów wszędzie i za-
wsze w DOOM, brutalnie zabawnej, mega szybkiej pierw-
szoosobowej strzelance na Nintendo Switch. Przedrzyj 
się przez kampanię dla jednej osoby lub zmiażdż swoich 
znajomych online* w licznych trybach multiplayer.
Jako samotny DOOM Marine zostałeś aktywowany 
do wykonania jednej misji – zatrzymania potężnych de-
monów od przejęcia masywnego obiektu badawczego 
Union Aerospace Corporation na Marsie. Walcz za pomo-
cą broni siejącej niewiarygodne zniszczenie i poruszaj 
się zwinnie, aby pokonać niezliczone hordy demonów.

Wolfenstein II: The new Colossus
• Gatunek: Akcja, FPS       
• Wydawca: Bethesda Game Studios®      • Premiera: Już w sprzedaży

DOOM
• Gatunek: Akcja, FPS       
• Wydawca: Bethesda®      • Premiera: Już w sprzedaży

WALCZ Z REŻIMEM GDZIE ZECHCESZ
Rozpocznij drugą Amerykańską Rewolucję gdzie chcesz 
i kiedy chcesz w Wolfenstein II: The New Colossus na Nin-
tendo Switch.
Walcz w postnuklearnym Manhattanie, Roswell pod okupa-
cją, Nowym Meksyku i na oblężonych bulwarach Nowego 
Orleanu, próbując uwolnić lud Ameryki z rąk Reżimu. 
Zanurz się w dorosłej, ciekawej kampanii, walcząc z wojen-
nymi maszynami na amerykańskiej ziemi. Jako BJ Blazko-
wicz chroń swoją rodzinę i przyjaciół, twórz nowe sojusze 
i staw czoła demonom swojej przeszłości, zbierając siły ru-
chu oporu, aby przerwać panowanie Reżimu.

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.

©2017 Bethesda Softworks LLC, a ZeniMax Media company. The Elder Scrolls, Skyrim, Bethesda Game Studios and related logos are registered trademarks or trade-
marks of ZeniMax Media Inc. in the US and/or other countries. Nintendo properties are trademarks of Nintendo. All Rights Reserved.

* Do gry online potrzebny jest dostęp do Internetu. Rejestracja i połączenie z kontem Nintendo Account oraz zaakceptowanie regulaminów Nintendo Account Agreement i Privacy Policy jest wymagane. Część usług online może być niedostępna w niektórych krajach. Od września 2018 roku wybrane usługi inter-
netowe będą także wymagały płatnego abonamentu. Dostępność płatnych usług online może być ograniczona w zależności od regionu.

* Do gry online potrzebny jest dostęp do Internetu. Rejestracja i połączenie z kontem Nintendo Account oraz zaakceptowanie regulaminów Nintendo Account Agreement i Privacy Policy jest wymagane. Część usług online może być niedostępna w niektórych krajach. Od września 2018 roku wybrane usługi inter-
netowe będą także wymagały płatnego abonamentu. Dostępność płatnych usług online może być ograniczona w zależności od regionu.



Dostępne tryby gry
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© Nintendo © KOEI TECMO GAMES CO., LTD. All rights reserved. The KT logo is a registered trademark of KOEI TECMO HOLDINGS CO., LTD.

Bayonetta 2 nadchodzi 
na Nintendo Switch!
W tym klimatycznym sequelu docenianej przez kryty-
ków gry akcji Bayonetta, gracze będą od początku 
do końca trzymani w napięciu. Pełna niesamowitych 
walk i cudownych filmików, ta produkcja odrodziła się 
na Nintendo Switch i nigdy nie zawiedzie cię brakiem 
akcji.

Hyrule Warriors: Defi nitive Edition
• Gatunek: Akcja, Przygoda         • Wydawca: Nintendo      • Premiera: Już w sprzedaży

Bayonetta 2
• Gatunek: Akcja      • Wydawca: Nintendo       • Premiera: Już w sprzedaży

Dostępne tryby gry
1–2

   Tryb TV    Tryb stołowy Tryb przenośny 

1–2 1–2

PRZEDSTAWIAMY OSTATECZNĄ 
WERSJĘ HYRULE WARRIORS!
Stań do walki z najpotężniejszymi legendami Hyrule w grze 
Hyrule Warriors: Defi nitive Edition na Nintendo Switch. Sie-
kaj legiony przeciwników za pomocą silnych ataków w stylu 
Dynasty Warriors i zdominuj pole walki jako jedna z ulubio-
nych postaci z serii The Legend of Zelda.
Ta niesamowita gra akcji zawiera każdą mapę i misję oraz 
wszystkich 29 grywalnych postaci z wersji na Wii U oraz 
Nintendo 3DS, a także zawartość premium do pobrania. W 
produkcji znajdą się także nowe kostiumy dla Linka i Zeldy 
inspirowane The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Dostępne tryby gry
1–2

   Tryb TV    Tryb stołowy Tryb przenośny 

1–2 1

Dostępne tryby gry
1–4**

   Tryb TV    Tryb stołowy Tryb przenośny 

1–4** 1

Dostępne tryby gry
1–2

   Tryb TV    Tryb stołowy Tryb przenośny 

1–2 1

Sushi Striker: The Way of Sushido
• Gatunek: Akcja, Łamigłówki     • Wydawca: Nintendo    • Premiera: Już w sprzedaży

Snipperclips Plus – Cut it out, together!
• Gatunek: Akcja, Łamigłówki    • Wydawca: Nintendo     • Premiera: Już w sprzedaży

Fire Emblem Warriors
• Gatunek: Akcja       • Wydawca: Nintendo       • Premiera: Już w sprzedaży

Online*: Do 2 graczy      Lokalnie: Do 2 graczy   

**Do gry multiplayer potrzebny jest jeden kompatybilny kontroler na gracza. Wymagane mogą być dodatkowe kontrolery (sprzedawane oddzielnie).

Lokalnie: Do 2 graczy   

ROZMAWIAJCIE, WSPÓŁPRACUJCIE I UŻYJCIE
WYOBRAŹNI DO ROZWIĄZYWANIA ZAGADEK

JEDZ, ŻEBY WYGRAĆ!

BOHATEROWIE Z CAŁEGO UNIWERSUM
FIRE EMBLEM W JEDNEJ GRZE!

Rozwiązujcie zagadki wycinając postacie z papieru i tworząc nowe 
kształty w tej kreatywnej grze logicznej pełnej akcji. Nie ma jedne-
go sposobu na rozwiązanie zagadek – możecie zrobić wszystko, co 
tylko zadziała! 

Wygraj walkę na jedzenie w Sushi Striker: The Way of Sushido 
na Nintendo Switch! W tej szybkiej grze akcji z łamigłówkami mu-
sisz łączyć talerze tego samego koloru i sushi tego samego ro-
dzaju, aby tworzyć potężne ataki i obrzucić przeciwnika talerzami.

Walcz z zastępami żołnierzy i potworów jak Marth, Xander, Corrin 
i inni herosi ze świata Fire Emblem. Wyprowadzaj potężne ataki w sty-
lu znanym z serii Dynasty Warriors. Pokieruj zarówno powracającymi 
jak i nowymi wojownikami Fire Emblem, wydawaj strategiczne rozka-
zy w ogniu bitwy, łącz postacie w pary i wiele więcej.

© 2018 Nintendo Co-Developed by indieszero Co.,Ltd.

© 2017 Nintendo

© Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS © KOEI TECMO GAMES CO., LTD

aży

Online*: 2 graczy
* Do gry online potrzebny jest dostęp do Internetu. Rejestracja i połączenie z kontem Nintendo Account oraz zaakceptowanie regulaminów Nin-
tendo Account Agreement i Privacy Policy jest wymagane. Część usług online może być niedostępna w niektórych krajach. Od września 2018 
roku wybrane usługi internetowe będą także wymagały płatnego abonamentu. Dostępność płatnych usług online może być ograniczona w za-
leżności od regionu.

* Do gry online potrzebny jest dostęp do Internetu. Rejestracja i połączenie z kontem Nintendo Account oraz zaakceptowanie regulaminów Nintendo Account Agreement i Privacy Policy jest wymagane. Część usług online może być niedostępna w niektórych krajach. Od września 2018 roku wybrane usługi internetowe 
będą także wymagały płatnego abonamentu. Dostępność płatnych usług online może być ograniczona w zależności od regionu.
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Pokkén Tournament DX
• Gatunek: Bijatyka       • Wydawca: Nintendo       • Premiera: Już w sprzedaży

The World Ends With You -Final Remix-
• Gatunek: Akcja, RPG         • Wydawca: Nintendo     • Premiera: 12.10.2018

SNK HEROINES Tag Team Frenzy
• Gatunek: Akcja    • Wydawca: NIS America, Inc   • Premiera: Już w sprzedaży

Online*: Do 2 graczy   Lokalnie: Do 2 graczy

Lokalnie: Do 2 graczy

Online*: Do 4 graczy   Lokalnie: Do 4 graczy

©2017 Pokémon. ©1995–2017 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. ©2017 BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

© 2008,2012,2018 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA & GEN KOBAYASHI

©SNK CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED.

TO WYŚCIG Z CZASEM, A ZEGAR TYKA

WALCZ WSZĘDZIE I ZAWSZE

NAJSILNIEJSZE BOHATERKI SNK DAJĄ 
Z SIEBIE WSZYSTKO W NOWEJ BIJATYCE 
2 NA 2!

Przejdź przez rytmiczne bitwy za pomocą tradycyjnego sterowa-
nia lub kontrolerów Joy-Con, które dodadzą grze świeżości! To 
RPG akcji zawiera także nowy scenariusz pokaźnych rozmiarów, 
który zabierze cię wprost w środek fabuły.

Zabierz walkę ze sobą i wyzwij na pojedynek kogo zechcesz w Pokkén 
Tournament DX, wciągającej bijatyce Pokémon 1 na 1 na Nintendo Swi-
tch! Przejmij bezpośrednią kontrolę nad jednym z ponad 20 unikato-
wych Pokémonowych wojowników i walcz z innymi Pokémonami w bi-
twach na ringu. Dzięki nowym trybom gry i opcjom rywalizacji ze znajomymi, to 
najlepsza szansa na zostanie mistrzem Ligi Ferrum!

Ulubione bohaterki z serii SNK przygotowują się do walk 2 na 2 
w SNK HEROINES Tag Team Frenzy na Nintendo Switch!

PROVISIONAL I wiele 
więcej!

…i w wielu innych grach!

Odblokuj specjalną zawartość w:

Przykładając amiibo (sprzedawane oddzielnie) 
do punktu odczytu NFC na prawym Joy-Con, 
możesz odczytać lub zapisać dane amiibo.

Funkcjonalność 
amiibo

iww

o

I w
wii

* Do gry online potrzebny jest dostęp do Internetu. Rejestracja i połączenie z kontem Nintendo Account oraz zaakceptowanie regulaminów Nintendo Account Agreement i Privacy Policy jest wymagane. Część usług online może 
być niedostępna w niektórych krajach. Od września 2018 roku wybrane usługi internetowe będą także wymagały płatnego abonamentu. Dostępność płatnych usług online może być ograniczona w zależności od regionu. 

** Do gry multiplayer potrzebny jest jeden kompatybilny kontroler 
na gracza. Wymagane mogą być dodatkowe kontrolery (sprze-
dawane oddzielnie).



Uruchom aplikację Nintendo eShop na swojej konsoli Nintendo Swi-
tch i odkryj świat cyfrowych gier i darmowych wersji demo gotowych 
do pobrania. Od innowacyjnych gier niezależnych po najnowsze best-
sellery, Nintendo eShop oferuje szeroki i różnorodny wachlarz najlep-
szych gier cyfrowych.

Nowość: płać za pomocą PayPal
PayPal jest teraz dostępny jako szybka i wygodna metoda płatności w aplikacji Nintendo eShop na konsoli 
Nintendo Switch**. Za pomocą PayPal możesz wykorzystać do płatności karty debetowe, karty kredytowe lub 
konta bankowe. W dalszym ciągu możesz płacić za zakupy także kartą bankową lub kartami Nintendo eShop. 

GRY DO POBRANIA ZA DARMO
Gry do pobrania za darmo można ściągnąć ze sklepu Nintendo eShop bez żadnych opłat*! 
Tytuły te często zawierają mikropłatności i mogą wymagać połączenia internetowego podczas rozgrywki.

*Broadband internet connection required. To use online services, you must create a Nintendo Account and accept the related agreement. The Nintendo Account Privacy Policy applies.  **PayPal account required. PayPal terms and conditions apply. Must be 18 or older.
***To be able to purchase download games or download demos and free software from Nintendo eShop on the offi  cial website, you'll need to have a Nintendo Account which is linked to your Nintendo Switch console. You'll need to have your console registered as the active con-
sole for downloads for your Nintendo Account by visiting Nintendo eShop on the device you wish to download on at least once. For automatic download, your system must be updated and connected to the internet with automatic downloads enabled, and it must have enough sto-
rage to complete the download. To fi nd out more, visit http://www.nintendo.co.uk/Support/Support-11593.html. Purchases made or demo downloads activated through the Nintendo website are processed via Nintendo eShop. 

Wypróbuj gry za darmo
Wypróbuj zanim kupisz dzięki wersjom demo dostępnym do pobrania za darmo* 
z Nintendo eShop! 

Kirby Star Allies

Puyo Puyo™ 
Tetris® 

Dragon Quest 
Builders

Snipperclips – 
Cut it out, 
together!

Captain Toad: 
Treasure Tracker

PixelJunk 
Monsters 2

OCTOPATH 
TRAVELER 

Prologue Demo

Sushi Striker: 
The Way of Sushido

Rayman Legends: 
Defi nitive Edition 

I WIELE 
WIĘCEJ 
W PRZY-
SZŁOŚCI!

Pokémon Quest
• Gatunek: Akcja, RPG     • Wydawca: Nintendo     • Liczba graczy: 1     • Premiera: Już dostępna    

Fallout Shelter
• Gatunek: Symulator    • Wydawca: Bethesda Softworks    • Liczba graczy: 1    • Premiera: Już dostępna    

Pinball FX3
• Gatunek: Automat, Symulator     • Wydawca: Zen Studios     • Liczba graczy: 1-4     • Premiera: Już dostępna    

Wyspa Tumblecube jest miejscem akcji w Pokémon Quest,  głośnym RPG 
akcji stworzonym przez GAME FREAK inc., twórców wielu ulubionych gier 
z serii Pokémon.
Krajobraz oraz mieszkańcy wyspy Tumblecube wyglądają jak kwadratowe 
pudełka, dzięki czemu ta przygoda Pokémon jest całkowicie 
inna od reszty. Nie można zaprzeczyć, że kwadratowe wersje 
Pokémonów z regionu Kanto są przeurocze! 

W Fallout Shelter przejmiesz kontrolę nad supernowoczesnym podziemnym schronem (Vault) od Vault-Tec. Zbuduj idealny schron, za-
dowalaj jego mieszkańców i chroń ich przed niebezpieczeństwami Wasteland.
Stwórz lepsze jutro… pod ziemią! Wybieraj spośród szeregu nowoczesnych pomieszczeń, aby zmienić wykopaliska pod 2000 stopami 
skalnego podłoża w tętniący życiem schron.

Pinball FX3 to największa, najbardziej skupiona na społeczności pinballowa gra kiedykolwiek. Multiplay-
er, turnieje tworzone przez użytkowników oraz ligi dają nieskończoną ilość możliwości na roz-
grywkę. W Pinball FX3 znajdziecie najbardziej ekscytującą pinballową bibliotekę ze stołami in-
spirowanymi największymi markami rozrywki, takimi jak Aliens™, Family Guy, TellTale's The 
Walking Dead, Portal® i wiele więcej!

© 2018 Pokémon. © 1995 – 2018 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

© 2016-2018 BETHESDA SOFTWORKS LLC, A ZENIMAX MEDIA COMPANY. BETHESDA, BETHESDA SOFTWORKS, BETHESDA GAME STU-
DIOS, ZENIMAX, VAULT-TEC AND RELATED LOGOS ARE REGISTERED TRADEMARKS OR TRADEMARKS OF ZENIMAX MEDIA INC. IN THE 

U.S. AND/OR OTHER COUNTRIES. FALLOUT, FALLOUT SHELTER, VAULT BOY AND RELATED LOGOS ARE TRADEMARKS OR 
REGISTERED TRADEMARKS OF BETHESDA SOFTWORKS LLC IN THE U.S. AND/OR OTHER COUNTRIES. ALL RIGHTS RESERVED.

© 2017 Zen Studios Ltd. All rights reserved.
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W Fallout Shelter przejmiesz kontrolę nad

Pinball FX3 to najnajwięwiększkszaa, najnajbardziej skuk piopionana na społecz

*Uwaga: gry wypisane na tej stronie zawierają mikropłatności i mogą wymagać połączenia internetowego podczas rozgrywki.



Uratowaliście świat przed Za-
wsze Głodnym. Niestety poja-
wiło się kolejne zagrożenie, 
więc czas na powrót do kuch-
ni, aby zażegnać głód Niechle-
ba!

VS. SUPER MARIO BROS. to 
gra akcji wydana przez Ninten-
do w 1986. Mario i Luigi wy-
bierają się na niebezpieczną 
przygodę, aby uratować Pe-
ach.

OVERCOOKED! 2
Liczba graczy: 1–4         Premiera: Już dostępna

ARCADE ARCHIVES VS. SUPER MARIO BROS.
Liczba graczy: 1–2         Premiera: Już dostępna

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. • Killer Queen Black © 2018, Liquid Bit, LLC • Stardew Valley © ConcernedApe LLC 2017. All rights reserved. • Golf Story © 
2017 Sidebar Games • Hyper Light Drifter © 2018 Abylight Studios SA licensed by Heart Machine, LLC. All rights reserved. • Steam World Dig 2 SteamWorld Dig 2 © 2017 Image & Form International AB. "SteamWorld"  is a registered trademark of Image & Form. All rights reserved. • Human: Fall Flat ™ & © No Brakes Games. Licensed by Curve Digital Publishing Limited. • Hollow Knight © 2018 Team 
Cherry

Arcade Archives: Vs. Super Mario Bros. © 1986 Nintendo Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Co. • Moonlighter © 2018 11 bit studios S.A., 11 bit studios™ and respective logos are trademarks of 11 bit studios S.A. All rights reserved. Digital Sun™, Moonlighter™ and respective logos are trademarks of Wildframe Media. All rights reserved. • Celeste 2016-2018 Matt Makes Games Inc. • Okami™ HD  
©CAPCOM CO., LTD. 2006, 2017 ALL RIGHTS RESERVED. • Enter the Gungeon © 2017 Dodge Roll. All Rights Reserved. • Runner3 © 2018 Choice Provisions • Mega Man 11 ©CAPCOM CO., LTD. • Bomb Chicken © Nitrome Ltd 2018 • Fe © 2017 Zoink AB. Fe and the Fe logo are all trademarks held by Zoink AB.

Kop głęboko, zdobywaj bo-
gactwa i odkryj terror pod-
ziemi w tej platformowej 
przygodzie zainspirowanej 
grami w stylu Metroidvania.

Mega Man powrócił i jest sil-
niejszy niż kiedykolwiek! Użyj 
nowego systemu Double Gear, 
aby pomóc w pokonaniu bo-
sów i ukraść ich moce.

STEAMWORLD DIG 2
Liczba graczy: 1         Premiera: Już dostępna

MEGA MAN 11
Liczba graczy: 1         Premiera: Już dostępna

Golf Story łączy w sobie ekscy-
tujący golf z poważną fabułą, 
która rozgrywa się na ośmiu 
różnych polach golfowych.

Legendarny Ōkami, Amaterasu, 
został wskrzeszony, aby urato-
wać świat od strasznej klątwy 
i wyruszyć w podróż z wędrują-
cym artystą Issunem.

GOLF STORY
Liczba graczy: 1–2         Premiera: Już dostępna

ŌKAMI™ HD 
Liczba graczy: 1         Premiera: Już dostępna

Odziedziczyłeś farmę po swo-
im dziadku w Stardew Valley! 
Czy jesteś w stanie żyć z upra-
wy roli i zmienić przerośnięte 
grządki w pełen życia dom?

Pomóż Madeline przejść przez 
koszmar w drodze na szczyt 
góry Celeste w ręcznie stwo-
rzonej platformówce od twór-
ców multiplayerowego klasyka 
Tower Fall.

STARDEW VALLEY
Liczba graczy: 1         Premiera: Już dostępna

CELESTE
Liczba graczy: 1         Premiera: Już dostępna

Wkrocz w ciemność i staw 
czoła głębinom zapomniane-
go królestwa w Hollow Knight, 
klimatycznej przygodzie akcji 
2D na Nintendo Switch.

Biegaj, wspinaj się i szybuj 
przez ciemne nordyckie lasy, 
zwiedzając ich żyjący eko-
system pełen sekretów i mi-
stycznych stworzeń.

HOLLOW KNIGHT
Liczba graczy: 1     Premiera: Już dostępna

FE
Liczba graczy: 1         Premiera: Już dostępna

W tej platformówce akcji zwie-
dzisz ruiny ciągle zmieniające-
go się zamku... zakładając, że 
będziesz w stanie przedrzeć się 
przez jego ochronę w walce 2D w stylu Souls. Żadnych punktów 
kontrolnych. Walcz, przegrywaj, ucz się i powtarzaj.

Rytmiczno-muzyczna rozgrywka 
znana z BIT.TRIP RUNNER oraz 
Runner2 wróciła i jest lepsza niż 
kiedykolwiek! Timbletot jest zde-
terminowany pozbawić multiwer-
sum całej miłości i szczęścia.

DEAD CELLS
Liczba graczy: 1         Premiera: Już dostępna

RUNNER3
Liczba graczy: 1        Premiera: Już dostępna

Intensywna platformówka ak-
cji/strategii aż do ośmiu gra-
czy. Lataj samotnie lub złóż 
drużynę z trzema znajomymi 
i ścigaj się, aby spełnić jedno 
z trzech wymagań wygranej.

Moonlighter to RPG akcji z ele-
mentami rouge-lite pokazujące 
dwie strony medalu – codzien-
ną rutynę Will, kochającego 
przygody sprzedawcę, który w 
sekrecie marzy o zostaniu bohaterem.

KILLER QUEEN BLACK
Liczba graczy: 1–8         Premiera: 2018

MOONLIGHTER
Liczba graczy: 1         Premiera: Już dostępna

Bob jest zwyczajnym człowie-
kiem bez żadnych specjalnych 
mocy, ale z odpowiednimi na-
rzędziami jest w stanie zrobić 
wiele. Używając ich nieodpo-
wiednio nawet jeszcze więcej!

Po dziwnym incydencie z pozo-
ru zwyczajna kura staje się bo-
haterem znoszącym bomby. 
Baw się ciekawą mechaniką 
rozgrywki i znoś bomby w wy-
buchowej platformówce.

HUMAN: FALL FLAT
Liczba graczy: 1–2         Premiera: Już dostępna

BOMB CHICKEN
Liczba graczy: 1         Premiera: Już dostępna

Zwiedzaj ogromny, piękny, znisz-
czony świat pełen niebezpie-
czeństw i zapomnianej techno-
logii. Hyper Light Drifter to RPG 
akcji w stylu najlepszych 16-bitowych klasyków z nowoczesną 
mechaniką rozgrywki oraz projektami na o wiele większą skalę.

Enter the Gungeon to dungeon crawler 
będący piekłem pełnym pocisków, opo-
wiadającym o bandzie odmieńców, którzy pragną strzelać, rabo-
wać i robić uniki w drodze do osobistego rozgrzeszenia. Ich celem 
jest legendarny skarb Gungeonu: pistolet, który potrafi  zabić prze-
szłość.

HYPER LIGHT DRIFTER
Liczba graczy: 1–2         Premiera: 2018

ENTER THE GUNGEON
Liczba graczy: 1–2         Premiera: Już dostępna



Ulepsz swoją
rozgrywkę!

Nintendo Switch Online jest płatnym członkostwem 
przystępnym na każdą kieszeń, które pozwoli użytkow-
nikom na wspólną grę lub rywalizację online oraz zapis 
danych w Chmurze dla kompatybilnych tytułów, a także 

da dostęp do rosnącej biblioteki gier NES i więcej.

Ekskluzywne oferty 
dla członków

Nintendo 
 Entertainment System™ 
Nintendo Switch Online

Zapis danych 
w Chmurze

Aplikacja 
na smartfony

Gra online

Opcje członkostwa

Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

Indywidualne 
Członkostwo

Członkostwo 
Rodzinne

16 złdarmowy 
trial

140 zł

32 zł 80 zł1 miesiąc
(30 dni)

1 tydzień
(7 dni)

12 miesięcy
(365 dni)

3 miesiące
(90 dni)

12 miesięcy
(365 dni)

Jeśli stworzysz Grupę Rodziny, do ośmiu Kont Nintendo 
będzie mogło używać usługi Nintendo Switch Online 
pod jednym Członkostwem Rodzinnym.

Ciesz się ofertami 
dostępnymi wyłącznie 

dla członków

Wypróbuj tytuły z rosnącej 
biblioteki gier z nowymi 

trybami online

Dane twoich rozgrywek 
zostaną zapisane 

w Chmurze

Połącz się z przyjaciółmi za pomo-
cą dedykowanej aplikacji na twoim 

smartfonie lub tablecie

Graj wspólnie ze znajomymi 
lub rywalizuj z nimi online



Pudełko z konsolą

Nintendo Switch
Neonowy niebieski Joy-Con (L) / neonowy czerwony Joy-Con (R)

Nintendo Switch
Szary Joy-Con (L) / (R)

Konsola 
Nintendo Switch

Joy-Con (L) / (R)

Kolor Joy-Conów różni się w zależności od zestawu.

lub

Stacja dokująca 
Nintendo Switch

Zasilacz 
AC Nintendo 
Switch

Uchwyt Joy-Con Opaski Joy-Con strap 
(szare)

Kabel HDMI

Instrukcja 
bezpieczeństwa

Rodzicom czasem trudno jest pilnować, jak ich dzieci korzystają z urządzeń do rozrywki elektronicznej. Nintendo 
Switch Parental Controls to darmowa aplikacja kontroli rodzicielskiej na smartfony, którą możesz połączyć z konsolą 
Nintendo Switch, aby z łatwością nadzorować, w co i jak długo gra Twoje dziecko.
Aplikacja wymaga konta Nintendo Account należącego do pełnoletniego rodzica lub opiekuna. Dowiedz się więcej na ofi cjalnej stronie Nintendo.

Nadzoruj czas rozgrywki 
swojego dziecka

Jeśli ustawisz długość rozgrywki 
ustaloną ze swoim dzieckiem, 
alarm włączy się i zasygnalizuje 
mu, kiedy minął czas, nie ważne 
jak bardzo wciągnie go dany tytuł.

Nadzoruj, w co gra 
twoje dziecko

Sprawdź raporty, które pokazują, 
jakie produkcje zostały włączone 
i na jak długo. Oprócz codziennego 
sprawdzania raportów, można 
ustawić wysyłanie miesięcznego 
zestawienia.

Z łatwością ogranicz funkcje niestosowne dla 
wieku twojego dziecka. Możliwe jest także 
ustawianie ograniczeń do każdej opcji z osobna.

Funkcje, które można ograniczyć:

• Granie w gry niestosowne do wieku
• Wstawianie zrzutów ekranu w mediach społecznościowych
• Komunikacja z innymi użytkownikami, np. wysyłanie 
 wiadomości lub obrazków
• Ograniczenia kupowania produktów oraz usług w Nintendo 
 eShop mogą zostać zmienione w ustawieniach konta Nintendo

Czy moje dziecko 
nie gra za długo?

W jakie produkcje gra 
moje dziecko?

Czy moje dziecko jest 
bezpieczne podczas grania?

Wspieranie rozgrywki dziecka, aby mogło się bawić i być bezpieczne

Jeżeli nie posiadasz smartfona, część ograniczeń można ustawić bezpośrednio na konsoli Nintendo Switch. *Aplikacja Nintendo Switch Parental Controls (kontrola rodzicielska) nie obsługuje 
ustawień do aplikacji Nintendo Switch Online. Aby ustawić ograniczenia rodzicielskie w 
aplikacji Nintendo Switch Online, sprawdź jej ustawienia za pośrednictwem smartfona.



Akcesoria

 Uchwyt ładujący Joy-Con
Przymocuj Joy-Con (L) oraz Joy-Con (R) 
do uchwytu ładującego i używaj go jak 
tradycyjnego kontrolera. W 
przeciwieństwie do uchwytu Joy-Con 
dołączonego do konsoli Nintendo Switch, 
uchwyt ładujący Joy-on może ładować 
Joy-Con podczas grania, więc nigdy nie 
zabraknie ci mocy.

 Kontroler Nintendo Switch Pro
Bezprzewodowy kontroler w kształcie tradycyjnego 
kontrolera, wygodny i świetny do grania przez długi 
okres czasu w trybie TV lub stołowym.

Wewnętrzna bateria – akumulator litowo-jonowy 
[CTR-003]
Czas pracy baterii: około 40 godzin. (Szacowany czas. 
Prawdziwy czas pracy może różnić się w zależności 
od indywidualnego użycia konsoli.)
Czas ładowania: około 6 godzin
(Wymagany zasilacz AC lub dołączony kabel USB 
do ładowania)

 Nintendo Switch Carrying Case & Screen Protector
Zestaw, w skład którego wchodzi etui na konsolę Nintendo Switch 
oraz folia ochronna na ekran. Zawiera również przegródkę, w której 
można przechowywać pięć kart z grami na Nintendo Switch oraz 
dwie opaski do kontrolerów Joy-Con. Etui można używać również 
jako podstawkę pod konsolę.

Zawiera także kabel USB do ładowania

Zawiera także kabel USB do ładowania

Edycja Xenoblade 
Chronicles 2

Edycja 
Splatoon 2

Edycja Splatoon 2

Edycja 
Super 
Mario 

Odyssey

 Para Joy-Con
Jeden Joy-Con (L) i jeden 
Joy-Con (R) dołączone 
do pudełka z konsolą

Pudełko to zawiera 
Joy-Con (L), a Joy-Con (R) 
oraz dwie opaski Joy-Con 
(szare)

Neonowy czerwony Joy-Con (L) 
/ Neonowy niebieski Joy-Con (R)

Szary Joy-Con 
(L) / (R)

Neon yellow Joy-Con (L) / (R) Neon green Joy-Con (L) / 
Neon pink Joy-Con (R)

Opis konsoli

Wymiary
101 mm x 173 mm x 13,0 mm
(102 mm x 239 mm x 13,9 mm z przymocowanymi Joy-Conami)
Uwaga: w najgrubszym miejscu 28,4 mm, od czubków gałek analogowych 
do końca przycisków ZL/ZR.

Waga 297 g (398 g z przymocowanymi Joy-Conami)

Ekran Pojemnościowy ekran dotykowy
6,2’’ LCD / rozdzielczość 1280 x 720

CPU/GPU Niestandardowy procesor NVIDIA Tegra

Pamięć 
systemowa

32 GB
Uwaga: część wewnętrznej pamięci zarezerwowana jest dla systemu.

Funkcje 
komunikacyjne

Bezprzewodowy LAN (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) / Bluetooth 4.1
W trybie TV możliwe jest także używanie przewodowego połączenia LAN 
za pomocą komercyjnie dostępnego adaptera LAN.

Wyjście video
Maksymalna rozdzielczość: 1920x1080, 60 fps
Uwaga: W trybie TV potrzebny kabel HDMI. W trybie stołowym oraz 
przenośnym maksymalna rozdzielczość wynosi 1280x720, co pasuje 
do rozdzielczości ekranu.

Wyjście audio Wspiera liniowe PCM 5.1ch
Uwaga: W trybie TV potrzebny kabel HDMI. 

Głośniki Stereo

Przyciski Przycisk POWER / przyciski głośności

Terminal USB Terminal USB typu C
Używany do ładowania lub łączenia ze stacją dokującą Nintendo Switch

Jack zestawu 
słuchawkowego

Wyjście stereo

Wejście 
na kartridże

Wyłącznie na kartridże z grami Nintendo Switch

Wejście
microSD

Kompatybilne z kartami microSD, microSDHC oraz microSDXC.
Uwaga: Aby użyć karty pamięci microSDXC, potrzebna jest internetowa aktualizacja.

Sensory Przyspieszeniomierz / żyroskop / czujnik jasności

Warunki 
środowiska

Temperatura: 5 - 35°C / Wilgotność: 20 - 80%

Bateria 
wewnętrzna

Bateria litowo-jonowa/ pojemność baterii 4310mAh 
Ostrzeżenie: Bateria wewnętrzna nie może być usunięta. W przypadku potrzeby wymiany 
baterii będzie możliwość skorzystania z odpłatnej wymiany w serwisie Nintendo.

Czas pracy 
baterii

Bateria może wytrzymać ponad sześć godzin, ale czas ten zależeć będzie od korzystania 
z konsoli. Przykładowo, w The Legend of Zelda: Breath of the Wild będzie można grać przez 
około trzy godziny po jednym ładowaniu.

Czas ładowania Około trzech godzin.
Uwaga: jest to czas wymagany do naładowania konsoli w trybie uśpienia.

The terms HDMI and HDMI High-Defi nition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trade-
marks 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.


