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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 Tryb przenośny

Nintendo Switch Lite – przeznaczona do gry 
w trybie przenośnym
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Tryb TV
1Trzy tryby

Kiedykolwiek, gdziekolwiek, z kimkolwiek.



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.

Po prostu podłącz zasilacz i kabel HDMI (dołączone do zestawu) do każdego portu.

Możesz wziąć konsolę 
ze sobą i grać w trybie 
przenośnym.

Nintendo Switch

Kabel HMDI

Zasilacz AC



Tryb stołowy

Joy-Con

Użyj podstawki, żebyście widzieli 
ekran i mogli cieszyć się zabawą 
w multiplayerze.

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

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.

2Trzy tryby

Kiedykolwiek, gdziekolwiek, z kimkolwiek.



Tryb przenośny
3 Złap konsolę i graj 

z podłączonymi kontrolerami 
Joy-Con.

Trzy tryby

Nintendo Switch umożliwia grę w trzech trybach.



Nintendo Switch Lite – 

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



przeznaczona do gry w trybie przenośnym

Trzy kolory do wyboru

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.

Żółty Szary Turkusowy



ZUPEŁNIE NOWA PRZYGODA RPG POKÉMON
Przygotuj się na odkrycie regionu Galar, rozległego terenu 
z różnymi środowiskami, od spokojnych wiosek i nowoczesnych 
miast, po gęste lasy i zaśnieżone góry. Ludzie i Pokémony, którzy 
tam żyją, pracują wspólnie, aby rozwijać tamtejszy przemysł.

Pokémon Sword / Pokémon Shield
• Gatunek: RPG      • Wydawca: Nintendo       • Premiera: 15.11.2019Dostępne również 

w wersji cyfrowej na:

©2019 Pokémon.
©1995-2019 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

Kompatybilne tryby gry
1

Tryb TV Tryb stołowy Tryb przenośny

1 1

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

Wzbogacaj swoje przeżycia z gry!

* Multiplayer wymaga jednej konsoli i jednej kopii gry na każdego gracza. 
**Podczas gry online niezbędne jest połączenie internetowe. Aby używać usług online, musisz stworzyć Nintendo Account i zaakaceptować dołączony regulamin. Obowiązuje Nintendo Account Privacy Policy. Niektóre usługi online mogą 

być niedostępne w wybranych krajach. Usługi online wymagają Nintendo Account. Niektóre usługi online wymagają również płatnej subskrypcji. Dostępność płatnych usług online może być ograniczona w zależności od lokalizacji.



© 2019 Nintendo

Dostępne również 
w wersji cyfrowej na:

Luigi's Mansion 3
• Gatunek: Akcja, Przygoda    • Wydawca: Nintendo   • Premiera: Już w sprzedaży 

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

Kompatybilne tryby gry
1–81,2

Tryb TV Tryb stołowy Tryb przenośny

1–81,2 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!



Ring-Con
Grę

pasek na nogę

ZAWIERAZZZZZZAAAAAAWWWWWWIIIIIIEEEEEERRRRRRAAAAAA

Śledź spalone kalorie, 
tętno i nie tylko!



© 2019 Nintendo. 

TWOJA PRZYGODA, TWOJA HISTORIA FITNESS!TWTWTWTWTWTWTWOJOJOJOJOJOJOJOJAAAAAAA PRPRPRPRPRPRPRZYZYZYZYZYZYZYGOGOGOGOGOGOGOGODADADADADADADA,,,, TWTWTWTWTWTWTWOJOJOJOJOJOJOJOJAAAAAAA HIHIHIHIHIHIHISTSTSTSTSTSTSTSTORORORORORORORORIAIAIAIAIAIAIA FFFFFFFITITITITITITITNENENENENENENESSSSSSSSSSSSSSSS!!!!!!!
Trzymając Ring-Con w dłoniach i z założonym paskiem na nogę, wyrusz na misję pełną 
fi tnessu! Odkrywaj fantastyczny świat i pokonaj smoka-kulturystę oraz jego kompanów 
z użyciem prawdziwych ćwiczeń w Ring Fit Adventure, grze fi tness na Nintendo Switch! 
Truchtaj w miejscu, aby przemierzać trawiaste równiny, ściskaj Ring-Con nad głową, by 
atakować wrogów, i spraw, by yoga dopełniła twoje zdrowie.

Ring Fit Adventure
• Gatunek: Lifestyle       • Wydawca: Nintendo       • Premiera: Już w sprzedaży

Kompatybilne tryby gry
1

Tryb TV Tryb stołowy Tryb przenośny

1 –

Aby grać w tę grę na Nintendo Switch Lite, potrzebna jest para kontrolerów Joy-Con, i zalecana jest odpowiednia podstawa do ładowania. Joy-Con charging grip 
lub konsola Nintendo Switch (HAC-001) są niezbędne do ładowania kontrolerów Joy-Con. Wszystkie produkty sprzedawane są oddzielnie.



PROVISIONAL

© 2020 Nintendo

Spokojna kreatywność i urok czekają, podczas gdy zakasasz rękawy i zaczynasz nowe życie według własnego wyobrażenia. Zbieraj zasoby i twórz wszystko, od komfortowych 
mebli, po przydatne narzędzia. Ściśnij swój zielony kciuk podczas interakcji z kwiatami i drzewami, w zupełnie nowy sposób. Stwórz dom, w którym normalne zakazy nie 

obowiązują. Zaprzyjaźniaj się z nowymi lokatorami, ciesz się różnymi porami roku, przepływaj przez rzeki, podczas swoich wędrówek, i nie tylko!

20 MARCA 2020



© 2019 Nintendo

Dostępne również 
w wersji cyfrowej na:

The Legend of Zelda: Link's Awakening
• Gatunek: Akcja, Przygoda    • Wydawca: Nintendo     • Premiera: Już w sprzedaży 

Kompatybilne tryby gry
1

Tryb TV Tryb stołowy Tryb przenośny

1 1

ODKRYWAJ ZUPEŁNIE NOWĄ WYSPĘ KOHOLINT!
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 nie tylko. Poznawaj też wyjątkowych mieszkańców wyspy, 
którzy pomogą Linkowi podczas jego przygody.



* Multipayer wymaga jednego kompatybilnego kontrolera na gracza. Mogą być potrzebne dodatkowe kontrolery (sprzedawane oddzielnie).
**Podczas gry online niezbędne jest połączenie internetowe. Aby używać usług online, musisz stworzyć Nintendo Account i zaakaceptować dołączony regulamin. Obowiązuje Nintendo Account Privacy Policy. Niektóre usługi online mogą 

być niedostępne w wybranych krajach. Usługi online wymagają Nintendo Account. Niektóre usługi online wymagają również płatnej subskrypcji. Dostępność płatnych usług online może być ograniczona w zależności od lokalizacji.

© 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.

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

Dostępne również 
w wersji cyfrowej na:

Fighters Pass (sprzedawany 
oddzielnie) daje dostęp 

do wszystkich wydawanych 
Challenger Packs: pięcioro 
wojowników, pięć plansz 

i pełna ścieżka dźwiękowa. 

Super Smash Bros. Ultimate
• Gatunek: Akcja, Bijatyka    • Wydawca: Nintendo    • Premiera: Już w sprzedaży         

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

Kompatybilne tryby gry
1–8*

Tryb TV Tryb stołowy Tryb przenośny

1–8* 1

Wzbogacaj swoje przeżycia z gry!



* Multipayer wymaga jednego kompatybilnego kontrolera na gracza. Mogą być potrzebne dodatkowe kontrolery (sprzedawane oddzielnie).
**Podczas gry online niezbędne jest połączenie internetowe. Aby używać usług online, musisz stworzyć Nintendo Account i zaakaceptować dołączony regulamin. Obowiązuje Nintendo Account Privacy Policy. Niektóre usługi online mogą 

być niedostępne w wybranych krajach. Usługi online wymagają Nintendo Account. Niektóre usługi online wymagają również płatnej subskrypcji. Dostępność płatnych usług online może być ograniczona w zależności od lokalizacji.

© 2017 Nintendo

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

Online**: Do 12 graczy   Lokalnie*: Do 8 graczy

Kompatybilne tryby gry
1–4*

Tryb TV Tryb stołowy Tryb przenośny

1–4* 1

Dostępne również 
w wersji cyfrowej na:

WYŚCIGI, WALKI - WSZYSTKO JEST DELUXE!
Ciesz się defi nitywną 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!

Wzbogacaj swoje przeżycia z gry!



* Multipayer wymaga jednego kompatybilnego kontrolera na gracza. Mogą być potrzebne dodatkowe kontrolery (sprzedawane oddzielnie).© 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 - zabawej rywalizacji!

New Super Mario Bros. U Deluxe
• Gatunek: Platformówka   • Wydawca: Nintendo   • Premiera:  Już w sprzedaży         

Kompatybilne tryby gry
1–4*

Tryb TV Tryb stołowy Tryb przenośny

1–4* 1

Dostępne również 
w wersji cyfrowej na:



© 2019 Nintendo

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

Dostępne również 
w wersji cyfrowej na:

Super Mario Maker 2
• Gatunek: Platformówka   • Wydawca: Nintendo   • Premiera:  Już w sprzedaży   

Kompatybilne tryby gry
1–4*,**

Tryb TV Tryb stołowy Tryb przenośny

1–4*,** 1***

Online***: Do 4 graczy   Lokalnie*,**: Do 4 graczy
* Multipayer 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 używać usług online, musisz stworzyć Nintendo Account i zaakaceptować dołączony regulamin. Obowiązuje Nintendo Account Privacy Policy. Niektóre usługi online mogą 

być niedostępne w wybranych krajach. Usługi online wymagają Nintendo Account. Niektóre usługi online wymagają również płatnej subskrypcji. Dostępność płatnych usług online może być ograniczona w zależności od lokalizacji.

Wzbogacaj swoje przeżycia z gry!



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

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

© 2017 Nintendo

ODKRYWAJ, PRZETRWAJ, WALCZ. 
WSTĄP DO ŚWIATA PRZYGODY.
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
• Gatunek: Akcja, Przygoda   • Wydawca: Nintendo   • Premiera: Już w sprzedaży

Kompatybilne tryby gry
1

Tryb TV Tryb stołowy Tryb przenośny

1 1

Dostępne również 
w wersji cyfrowej na:



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

Kompatybilne tryby gry
1-2

Tryb TV Tryb stołowy Tryb przenośny

1-2 1

Lokalnie: Do 2 graczy

© 2017 Nintendo

NIECHAJ ROZPOCZNIE SIĘ ODYSEJA!
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 
Księżniczę 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. 

Dostępne również 
w wersji cyfrowej na:



ZUPEŁNE ODŚWIEŻENIE SERII MARIO PARTY!
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.

Kompatybilne tryby gry
1–4*

Tryb TV Tryb stołowy Tryb przenośny

1–4* 1

* Multipayer wymaga jednego kompatybilnego kontrolera na gracza. Mogą być potrzebne dodatkowe kontrolery (sprzedawane oddzielnie).
**Podczas gry online niezbędne jest połączenie internetowe. Aby używać usług online, musisz stworzyć Nintendo Account i zaakaceptować dołączony regulamin. 

Obowiązuje Nintendo Account Privacy Policy. Niektóre usługi online mogą być niedostępne w wybranych krajach. Usługi online wymagają Nintendo Account. 
Niektóre usługi online wymagają również płatnej subskrypcji. Dostępność płatnych usług online może być ograniczona w zależności od lokalizacji.

Super Mario Party
• Gatunek: Impreza, Gra planszowa       • Wydawca: Nintendo       
• Premiera: Już w sprzedaży 

Online**: Do 4 graczy

© 2018 Nintendo

Dostępne również 
w wersji cyfrowej na:

Wzbogacaj swoje przeżycia z gry!



© 2017 Nintendo

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.

NAJŚWIEŻSZY SURVIVAL!
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   • Wydawca: Nintendo   • Premiera: Już w sprzedaży 

Kompatybilne tryby gry
1

Tryb TV Tryb stołowy Tryb przenośny

1 1

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

* Multipayer wymaga jednego kompatybilnego kontrolera na gracza. Mogą być potrzebne dodatkowe kontrolery (sprzedawane oddzielnie).
**Podczas gry online niezbędne jest połączenie internetowe. Aby używać usług online, musisz stworzyć Nintendo Account i zaakaceptować dołączony regulamin. Obowiązuje Nintendo Account Privacy Policy. Niektóre usługi online mogą 

być niedostępne w wybranych krajach. Usługi online wymagają Nintendo Account. Niektóre usługi online wymagają również płatnej subskrypcji. Dostępność płatnych usług online może być ograniczona w zależności od lokalizacji.

Dostępne również 
w wersji cyfrowej na:

Wzbogacaj swoje przeżycia z gry!



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

Dostępne również 
w wersji cyfrowej na:

SIĘGAJ PO ZŁOTO!
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, Surfi ngu i Wspinaczce Sportowej - a także w ogromnej ilości 
ulubionych sportów i klasycznych gier 2D. 

Kompatybilne tryby gry
1–4*

Tryb TV Tryb stołowy Tryb przenośny

1–4* 1

Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020
• Gatunek: Sport       • Wydawca: SEGA       • Premiera: 08.11.2019

* Multipayer wymaga jednego kompatybilnego kontrolera na gracza. Mogą być potrzebne dodatkowe kontrolery (sprzedawane oddzielnie).
**Podczas gry online niezbędne jest połączenie internetowe. Aby używać usług online, musisz stworzyć Nintendo Account i zaakaceptować dołączony regulamin. Obowiązuje Nintendo Account Privacy Policy. 

Niektóre usługi online mogą być niedostępne w wybranych krajach. Usługi online wymagają Nintendo Account. Niektóre usługi online wymagają również płatnej subskrypcji. Dostępność płatnych usług online 
może być ograniczona w zależności od lokalizacji.

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



© 2018 Nintendo / CAMELOT * Multipayer wymaga jednego kompatybilnego kontrolera na gracza. Mogą być potrzebne dodatkowe kontrolery (sprzedawane oddzielnie).
**Podczas gry online niezbędne jest połączenie internetowe. Aby używać usług online, musisz stworzyć Nintendo Account i zaakaceptować dołączony regulamin. Obowiązuje Nintendo Account Privacy Policy. Niektóre usługi online mogą 

być niedostępne w wybranych krajach. Usługi online wymagają Nintendo Account. Niektóre usługi online wymagają również płatnej subskrypcji. Dostępność płatnych usług online może być ograniczona w zależności od lokalizacji.

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!

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

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

Kompatybilne tryby gry
1–4*

Tryb TV Tryb stołowy Tryb przenośny

1–4* 1–4*

Dostępne również 
w wersji cyfrowej na:

Wzbogacaj swoje przeżycia z gry!



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.

ZBIERZ DRUŻYNĘ NA BATTLE ROYALE 
NA NINTENDO SWITCH!
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       • Wydawca: Epic Games       
• Premiera: Już dostępna (cyfrowo) 

Online*: Do 100 graczy

Kompatybilne tryby gry
1

Tryb TV Tryb stołowy Tryb przenośny

1 1

* Podczas gry online niezbędne jest połączenie internetowe. Aby używać usług online, musisz stworzyć Nintendo Account i zaakaceptować dołączony regulamin. 
Obowiązuje Nintendo Account Privacy Policy. Niektóre usługi online mogą być niedostępne w wybranych krajach. 
** Zawiera zakupy wewnątrz aplikacji.                                                       *** Do gry w multiplayerze niezbędne są dodatkowe gry i urządzenia.



ŚWIAT JEST TWOIM POLEM WALKI
Dołącz do walki o przyszłość świata w Overwatch i wybierz swojego 
bohatera spośród różnorodnej grupy żołnierzy, naukowców, łowców 
przygód i dziwaków. Naginaj czasoprzestrzeń i korzystaj 
z oszałamiającej ilości niezwykłych mocy i broni. Zmierz się z wrogami 
w ikonicznych lokalizacjach z całego świata w ostatecznej drużynowej 
strzelance.

© 2019 Blizzard Entertainment, Inc. All rights reserved. Overwatch 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.

Kompatybilne tryby gry
1

Tryb TV Tryb przenośny

1 1

Tryb stołowy

Overwatch® Legendary Edition
• Gatunek: Strzelanka        • Wydawca: Blizzard Entertainment       
• Premiera:  Już w sprzedaży

Online**: Do 12 graczy

*Podczas gry online niezbędne jest połączenie internetowe. Aby używać usług online, musisz stworzyć Nintendo Account i zaakaceptować dołączony regulamin. Obowiązuje Nintendo Account Privacy Policy. Niektóre 
usługi online mogą być niedostępne w wybranych krajach. Usługi online wymagają Nintendo Account. Niektóre usługi online wymagają również płatnej subskrypcji. Dostępność płatnych usług online może być 
ograniczona w zależności od lokalizacji.

Dostępne również 
w wersji cyfrowej na:

Wzbogacaj swoje przeżycia z gry!



Tetris ® & © 1985~2019 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.

PRZEBOJOWA BATTLE ROYALE!
99 graczy... ale może zostać tylko jeden! TETRIS® 99 to ikoniczna gra, 
jak jej 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!

Prosimy zauważyć: Lokalny multiplayer jest dostępny jedynie z Big Block DLC.
*Podczas gry online niezbędne jest połączenie internetowe. Aby używać usług online, musisz stworzyć Nintendo Account i zaakaceptować dołączony regulamin. Obowiązuje Nintendo Account Privacy Policy. Niektóre 
usługi online mogą być niedostępne w wybranych krajach. Usługi online wymagają Nintendo Account. Niektóre usługi online wymagają również płatnej subskrypcji. Dostępność płatnych usług online może być 
ograniczona w zależności od lokalizacji.

Kompatybilne tryby gry
1

Tryb TV Tryb stołowy Tryb przenośny

1 1

TETRIS® 99
• Gatunek: Puzzle     • Wydawca: Nintendo     • Premiera: Już w sprzedaży 

Online*: Do 99 graczy   

Dostępne również 
w wersji cyfrowej na:

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 offl  ine, 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!



Mojang © 2009-2019. "Minecraft" is a trademark of Mojang Synergies AB.

TWÓRZ. ODKRYWAJ. PRZETRWAJ.
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   • Wydawca: Mojang    • Premiera: Już w sprzedaży  

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

Kompatybilne tryby gry
1–4*

Tryb TV Tryb stołowy Tryb przenośny

1–4* 1

* Multipayer wymaga jednego kompatybilnego kontrolera na gracza. Mogą być potrzebne dodatkowe kontrolery (sprzedawane oddzielnie).
**Podczas gry online niezbędne jest połączenie internetowe. Aby używać usług online, musisz stworzyć Nintendo Account i zaakaceptować dołączony regulamin. Obowiązuje Nintendo Account Privacy Policy. Niektóre usługi online mogą 

być niedostępne w wybranych krajach. Usługi online wymagają Nintendo Account. Niektóre usługi online wymagają również płatnej subskrypcji. Dostępność płatnych usług online może być ograniczona w zależności od lokalizacji.

Dostępne również 
w wersji cyfrowej na:

Wzbogacaj swoje przeżycia z gry!



JUŻ DOSTĘPNE

© 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.



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

© 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.

TRZY KRÓLESTWA, TRZY DOMY, 
TWOJA DECYZJA
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.

OSTATECZNA WERSJA DRAGON QUEST XI!
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 z nowymi 
historiami poszczególnych postaci, w pełni orkiestrową muzyką, 
dodatkowymi misjami, w których podróżujesz do wcześniejszych 
światów DRAGON QUEST oraz możliwością przełączania pomiędzy 
obrazem HD i retro (16-bit), a także między japońską i angielską 
ścieżką dźwiękową.

Kompatybilne tryby gry
1

Tryb TV Tryb stołowy Tryb przenośny

1 1
Kompatybilne tryby gry

1

Tryb TV Tryb stołowy Tryb przenośny

1 1

DRAGON QUEST® XI S: Echoes of an Elusive Age – 
Defi nitive Edition
• Gatunek: Akcja, RPG      • Wydawca: Nintendo     • Premiera: Już w sprzedaży 

Fire Emblem: Three Houses
• Gatunek: RPG, Strategia        • Wydawca: Nintendo       
• Premiera: Już w sprzedaży

Wszystkie gry z tej strony 
są dostępne również w wersji 
cyfrowej na:

Demo dostępne na



Wszystkie gry z tej strony 
są dostępne również w wersji 
cyfrowej na:

© 2019 Nintendo
©2018 Pokémon.
©1995-2018 Nintendo Co. Ltd./ 
Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

KAŻDY POTRZEBUJE TROCHĘ YOSHI'EGO 
W SWOIM ŻYCIU!
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.

POCZUJ SIĘ JAK PRAWDZIWY TENER POKÉMONÓW!
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 Joy-Con 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. Może nawet 
połączyć się z Pokémon GO, używając kompatybilnego smartphona, by 
przywołać złapane wcześniej Pokémony do regiony Kanto!

Kompatybilne tryby gry
1–2

Tryb TV Tryb stołowy Tryb przenośny

1–2 1
Kompatybilne tryby gry

1–2**

Tryb TV Tryb stołowy Tryb przenośny

1–2** 1

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

Yoshi's Crafted World
• Gatunek: Akcja, Platformówka        • Wydawca: Nintendo       
• Premiera: Już w sprzedaży      

 *  Podczas gry online niezbędne jest połączenie internetowe. Aby używać usług online, musisz stworzyć Nintendo Account i zaakaceptować dołączony regulamin. Obowiązuje Nintendo Account Privacy Policy. Niektóre usługi online mogą być 
niedostępne w wybranych krajach. Usługi online wymagają Nintendo Account. Niektóre usługi online wymagają również płatnej subskrypcji. Dostępność płatnych usług online może być ograniczona w zależności od lokalizacji.. 

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

Demo dostępne naDemo dostępne na

Wzbogacaj swoje przeżycia z gry!

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



©2018, 2019 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved. Developed by KOEI TECMO GAMES CO., LTD.
DRAGON QUEST, DRAGON QUEST BUILDERS, SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.

©2019 LEVEL-5 Inc.

ZBUDUJ WŁASNY ŚWIAT PRZYGODY
Wyrusz na budowniczą misję powstrzymania Dzieci Hargona 
i przywróć radość z tworzenia w DRAGON QUEST BUILDERS 2 
na Nintendo Switch! Stwarzaj swoją własną wyjątkową postać 
i rozpocznij epicką podróż ze swym zadziornym kompanem 
Malrothem! Podczas swojej wędrówki poznasz całą obsadę 
różnorodnych postaci i pomożesz im odbudować ich domy.

ZAŁÓŻ KAPELUSZ DETEKTYWA, 
CZAS ROZWIKŁAĆ ZAGADKĘ!
Profesor Hershel Layton zniknął i to od 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 ponad 50 nowych strojów, z których każdy 
można zyskać w ciągu gry.

Kompatybilne tryby gry
1

Tryb TV Tryb stołowy Tryb przenośny

1 1

Kompatybilne tryby gry
1

Tryb TV Tryb stołowy Tryb przenośny

1 1

LAYTON'S MYSTERY JOURNEY™: Katrielle and the 
Millionaires' Conspiracy - Deluxe Edition
• Gatunek: Przygoda, RPG    • Wydawca: LEVEL-5 Inc.   • Premiera: 08.11.2019

DRAGON QUEST BUILDERS 2
• Gatunek: Akcja, Przygoda         • Wydawca: Nintendo       
• Premiera: Już w sprzedaży 

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

 *  Podczas gry online niezbędne jest połączenie internetowe. Aby używać usług online, musisz stworzyć Nintendo Account i zaakaceptować dołączony regulamin. Obowiązuje Nintendo Account Privacy Policy. Niektóre usługi online mogą 
być niedostępne w wybranych krajach. Usługi online wymagają Nintendo Account. Niektóre usługi online wymagają również płatnej subskrypcji. Dostępność płatnych usług online może być ograniczona w zależności od lokalizacji.. 

** Multipayer wymaga jednego kompatybilnego kontrolera na gracza. Mogą być potrzebne dodatkowe kontrolery (sprzedawane oddzielnie).
Wszystkie gry z tej strony 
są dostępne również w wersji 
cyfrowej na:

Demo dostępne na



* Multipayer wymaga jednego kompatybilnego kontrolera na gracza. Mogą być potrzebne dodatkowe kontrolery (sprzedawane oddzielnie).
** Podczas gry online niezbędne jest połączenie internetowe. Aby używać usług online, musisz stworzyć Nintendo Account i zaakaceptować dołączony regulamin. Obowiązuje Nintendo Account Privacy Policy. Niektóre usługi online mogą 

być niedostępne w wybranych krajach. Usługi online wymagają Nintendo Account. Niektóre usługi online wymagają również płatnej subskrypcji. Dostępność płatnych usług online może być ograniczona w zależności od lokalizacji.

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

ASTRAL CHAIN™
• Gatunek: Przygoda, Akcja   • Wydawca: Nintendo   • Premiera: Już w sprzedaży 

DAEMON X MACHINA
• Gatunek: Akcja        • Wydawca: Nintendo       • Premiera: Już w sprzedaży 

Kompatybilne tryby gry
1–2*

Tryb TV Tryb stołowy Tryb przenośny

1–2* 1

Lokalnie*: Do 2 graczy

Kompatybilne tryby gry
1

Tryb TV Tryb stołowy Tryb przenośny

1 1

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

Wszystkie gry z tej strony 
są dostępne również w wersji 
cyfrowej na:

Demo dostępne na

Wzbogacaj swoje przeżycia z gry!

ZMIERZ SIĘ Z INTRUZAMI Z ASTRAL PLANE
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!

GDY COŚ UPADA, COŚ INNEGO POWSTAJE...
Kiedy księżyć spadł z nieba i zniszczył świat pod sobą, ludzkość 
stworzyła sieć potężnych maszyn, kontrolowanych przez 
sofi stykowaną sztuczną inteligencję, aby odbudować to, co 
zostało stracone.
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.



Wszystkie gry z tej strony 
są dostępne również w wersji 
cyfrowej na:

© 2019 MARVELRocket League, Psyonix, and all related marks and logos are trademarks or registered trademarks of Psyonix LLC and used under license. 
 © 2015-2019 Licensed by Psyonix LLC.  

Kompatybilne tryby gry
1–4*

Tryb TV Tryb stołowy Tryb przenośny

1–2* 1

Rocket League®

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

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

* Multipayer wymaga jednego kompatybilnego kontrolera na gracza. Mogą być potrzebne dodatkowe kontrolery (sprzedawane oddzielnie).
** Podczas gry online niezbędne jest połączenie internetowe. Aby używać usług online, musisz stworzyć Nintendo Account i zaakaceptować dołączony regulamin. Obowiązuje Nintendo Account Privacy Policy. Niektóre usługi online mogą 

być niedostępne w wybranych krajach. Usługi online wymagają Nintendo Account. Niektóre usługi online wymagają również płatnej subskrypcji. Dostępność płatnych usług online może być ograniczona w zależności od lokalizacji.

MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order
• Gatunek: RPG, Akcja       • Wydawca: Nintendo       • Premiera: Już w sprzedaży 

Kompatybilne tryby gry
1–4*

Tryb TV Tryb stołowy Tryb przenośny

1–4* 1

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

Wzbogacaj swoje przeżycia z gry! Wzbogacaj swoje przeżycia z gry!

PIŁKA NOŻNA SPOTKAŁA JAZDĘ W TYM 
NAGRADZANYM, MULTIPLAYEROWYM, 
SUPER MASH-UPIE!
Wskocz na boisko i dołącz do drużyny przyjaciół w tym online 
wyzwaniu. Graj na różne sposoby, między innymi w Soccar, 
Hoops, Snow Day i Rumble. Dodatkowo ciesz się w pełni 
wyposażonym trybem offl  ine - Season Mode. Po zejściu 
z boiska możesz odwiedzić garaż, by stworzyć swój własny 
Battle-Car, dzięki jednemu z najbardziej rozwiniętych systemów 
modyfi kacji. Możesz też połączyć siły z przyjaciółmi, którzy 
grają na innych platformach, dzięki 
międzyplatformowym wydarzeniom Rocket League.

WYŁĄCZNIE NA NINTENDO SWITCH!
Zbierz swoją drużynę superbohaterów Marvela spośród 
ogromnej plejady gwiazd, łącznie z Avengers, Strażnikami 
Galaktyki, X-Men i nie tylko! Połącz siły z przyjaciółmi, aby 
zapobiec galaktycznej katastrofi e, którą planuje Thanos 
i jego bezwzględni słudzy, The Black Order. 
W tej nowej historii bohaterowie i wrogowie zjednoczą się 
w wyścigu przez Uniwersum Marvela, by znaleźć Kamienie 
Nieskończoności, zanim Thanos i The Black Order 
wykorzystają je do rozpętania kosmicznego chaosu.



PROVISIONAL

Wszystkie gry z tej strony 
są dostępne również w wersji 
cyfrowej na:

© 1995, 2019 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.

© 2019 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION, SPYRO and SPYRO REIGNTIED TRILOGY are trademarks of Activision Publishing, Inc.
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Spyro™ Reignited Trilogy
• Gatunek: Przygoda, Platformówka       • Wydawca: Activision      
• Premiera: Już w sprzedaży 

Trials of Mana
• Gatunek: JRPG       • Wydawca: Square Enix      
• Premiera: 24.04.2020

ORYGINALNY MISTRZ PIECZENIA POWRACA
Oryginalny mistrz pieczenia powraca w wielkim stylu! Takie 
same niesamowite oparzenia, ta sama żarząca się postawa, 
teraz wszysko w zachwycającym HD. Spyro przynosi ciepło jak 
nigdy wcześniej w kolekcji gier Spyro™ Reignited Trilogy. Wznieć 
ogień ponownie ze zremasterowanymi wersjami orginalnych 
trzech gier: Spyro™ the Dragon, Spyro™ 2: Ripto's Rage! oraz 
Spyro™: Year of the Dragon. Odkrywaj rozległe rzesze, poznaj 
na nowo ogniste osobistości i daj się ponieść przygodzie w 
pełni zremasterowanej chwale. Ponieważ jeśli jakieś królestwo 
potrzebuje ratunku, jest tylko jeden smok, którego mogą 
zawołać.

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 kochaną przygodę w nowoczesnym stylu z lepszą grafi ką, 
ulepszonym systemem bitewnym, głosami postaci, muzyką, 
dodatkowymi rozmowami i nie tylko!
Przeplatające się historie zmieniają się w zależności od tego, 
kogo wybierzesz jako główną postać i kompanów! Odważna 
opowieść o zdawaniu testów wiary dostała nowe wcielenie! 
Czy młodzi poszukiwacze przygód będą w stanie użyć mocy 
mana, aby uratować świat na skraju destrukcji?



© 2005-2019 Take-Two Interactive Software, Inc. and its subsidiaries. 2K, the 2K logo, and Take-Two Interactive Software are all trademarks and/or registered trademarks of Take-Two Interactive 
Software, Inc. The NBA and NBA member team identifications are the intellectual property of NBA Properties, Inc. and the respective NBA member teams. © 2019 NBA Properties, Inc. All Rights 
Reserved. Officially licensed product of the National Basketball Players Association. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo. All other trademarks are property of their respective owners.
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NBA 2K20
• Gatunek: Sport       • Wydawca: 2K       • Premiera: Już w sprzedaży 

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

* Multipayer wymaga jednego kompatybilnego kontrolera na gracza. Mogą być potrzebne dodatkowe kontrolery (sprzedawane oddzielnie).
** Podczas gry online niezbędne jest połączenie internetowe. Aby używać usług online, musisz stworzyć Nintendo Account i zaakaceptować dołączony regulamin. Obowiązuje Nintendo Account Privacy Policy. Niektóre usługi online mogą być niedostępne w wybranych 

krajach. Usługi online wymagają Nintendo Account. Niektóre usługi online wymagają również płatnej subskrypcji. Dostępność płatnych usług online może być ograniczona w zależności od lokalizacji.

Wszystkie gry z tej strony 
są dostępne również w wersji 
cyfrowej na:

CD PROJEKT®, The Witcher® are registered trademarks of CD PROJEKT S.A. The Witcher game © CD PROJEKT S.A. Developed by CD PROJEKT S.A. All rights reserved. The Witcher game is 
based on the prose of Andrzej Sapkowski. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.
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The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition
• Gatunek: RPG   • Wydawca: CD PROJEKT   • Premiera: Już w sprzedaży 

WITAJ PONOWNIE
NBA 2K stało się symulacją koszykówki. 2K nadal pokazuje 
w nowym świetle wszystko, co możliwe w grach sportowych 
z NBA 2K20, dzięki najlepszej grafi ce i grze, powalającym 
trybom i niepowtarzalnemu sterowaniu oraz dostosowywaniu. 
Dodatkowo, z ogromnym, otwartym Neighbourhood, NBA 2K20 
to platforma dla graczy, którzy chcą wspólnie tworzyć historię 
koszykówki. 

CAŁY ŚWIAT DO ODKRYCIA. 
W DOMU I W PODRÓŻY.
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!



All games on this page are 
also available digitally on:
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Donkey Kong Country: Tropical Freeze
• Gatunek: Platformówka      • Wydawca: Nintendo       
• Premiera: Już w sprzedaży 

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

Demo dostępne na

TOCZ SIĘ PRZEZ DŻUNGLĘ, KIEDYKOLWIEK, 
GDZIEKOLWIEK!
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!

ROZPOCZNIJ POSZUKIWANIE SKARBÓW 
Z TOADEM!
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, by cieszyć się przygodą w kooperacji. 
Tym razem, Captain Toad i Toadette znajdą się 
na planszach z Super Mario Odyssey!



Wszystkie gry z tej strony 
są dostępne również w wersji 
cyfrowej na:

© 2017 Nintendo
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ARMS
• Gatunek: Walka       • Wydawca: Nintendo       • Premiera: Już w sprzedaży

Online*: Do 4 graczy   Lokalnie**: Do 4 graczy
* Multipayer wymaga jednego kompatybilnego kontrolera na gracza. Mogą być potrzebne dodatkowe kontrolery (sprzedawane oddzielnie).
** Podczas gry online niezbędne jest połączenie internetowe. Aby używać usług online, musisz stworzyć Nintendo Account i zaakaceptować dołączony regulamin. Obowiązuje Nintendo Account Privacy Policy. Niektóre usługi online mogą być niedostępne w wybranych 

krajach. Usługi online wymagają Nintendo Account. Niektóre usługi online wymagają również płatnej subskrypcji. Dostępność płatnych usług online może być ograniczona w zależności od lokalizacji.

© 2017 Nintendo
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1-2-Switch
• Gatunek: Impreza twarzą w twarz   • Wydawca: Nintendo  
• Premiera: Już w sprzedaży

Większość 
gier jest na dwie 

osoby

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

Kompatybilne tryby gry
1–4*

Tryb TV Tryb stołowy Tryb przenośny

1–4* 1–4*

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

Lokalnie*: Do 4 graczy

SPÓJRZCIE SOBIE W OCZY 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.

WYBOKSUJESZ SOBIE DROGĘ NA SZCZYT?
Przedstawiając 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.

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!



©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.

©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.

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.
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The Elder Scrolls V: Skyrim®

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

Dark Souls™: Remastered
• Gatunek: Akcja, RPG       • Wydawca: BANDAI NAMCO Entertainment       
• Premiera: Już w sprzedaży 

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

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

* Multipayer wymaga jednego kompatybilnego kontrolera na gracza. Mogą być potrzebne dodatkowe kontrolery (sprzedawane oddzielnie).
** Podczas gry online niezbędne jest połączenie internetowe. Aby używać usług online, musisz stworzyć Nintendo Account i zaakaceptować dołączony regulamin. Obowiązuje Nintendo Account Privacy Policy. Niektóre usługi online mogą być niedostępne w wybranych 

krajach. Usługi online wymagają Nintendo Account. Niektóre usługi online wymagają również płatnej subskrypcji. Dostępność płatnych usług online może być ograniczona w zależności od lokalizacji.
Wszystkie gry z tej strony 
są dostępne również w wersji 
cyfrowej na:

ROZPĘTAJ TROCHĘ PIEKŁA
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 
serafi ny i panów Piekieł. Dołącz do drużyny, aby zabijać demony i gromadzić 
ogromne ilości łupów kiedykolwiek, gdziekolwiek. 

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.

A POTEM NASTAŁ OGIEŃ
Zagłąb się w tym epickim, mrocznym świecie fantasy, dotkniętym 
upadkiem i Klątwą, i przeżyj na nowo tę chwaloną przez krytyków grę 
defi niującą 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.



© 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. 

©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.
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Final Fantasy X | X-2 HD Remaster
• Gatunek: JRPG       • Wydawca: Square Enix       • Premiera: Już w sprzedaży 

Final Fantasy XII – The Zodiac Age
• Gatunek: RPG       • Wydawca: Square Enix       • Premiera: Już w sprzedaży 

Wszystkie gry z tej strony 
są dostępne również w wersji 
cyfrowej na:
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Xenoblade Chronicles 2
• Gatunek: RPG          • Wydawca: Nintendo       • Premiera: Już w sprzedaży 

© 2017 Nintendo / MONOLITHSOFT

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. 

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.

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.



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

*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.

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

I WIELE 
WIĘCEJ!

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.**



Super Kirby Clash © 2019 HAL Laboratory, Inc. / Nintendo • Dauntless © 2015-2019 Phoenix Labs, Inc. All rights reserved. Phoenix Labs, Dauntless, and Phoenix Lab's other marks and logos are trademarks of Phoenix Labs, Inc. All other trademarks and trade names are properties of their respective owners. • Paladins © 2015 - 2018 Hi-Rez Studios, Inc. All rights reserved. “Paladins”, “Champions of the Realm”, and 
“Hi-Rez Studios” are trademarks or registered trademarks of Hi-Rez Studios in the U.S. and/or other countries. All other trademarks are property of their respective owners.

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

*Prosimy zauważyć: gry przedstawione na tej stronie zawierają zakupy wewnątrz gry i mogą wymagać aktywnego połączenia internetowego podczas gry.

CZY WIESZ, ŻE...?
Dzięki kartom Nintendo eShop możesz dodać kredyt 
i kupować waluty wewnątrz gier przedstawionych na tej 
stronie!

• Gatunek:  Strzelanka, Akcja, Strzelanka w pierwszej osobie   • Wydawca: Hi-Rez Studios   • Liczba graczy: 1-10

Władaj pistoletami i magią, jako legendarny Champion of the Realm, składając swoje podstawowe 
zestawy umiejętności, aby grać dokładnie tak, jak chcesz.

• Gatunek: Przygoda, Akcja   • Wydawca: Nintendo   • Liczba graczy: 1–4   • Premiera: Już w sprzedaży

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

• Gatunek: Akcja-RPG     • Wydawca: Phoenix Labs     • Liczba graczy: 1-4     • Premiera: Zima 2019

Zwalczaj potwory wielkości bossów, twórz potężne bronie i zbroje z kreatur, które 
własnoręcznie zabijesz - to wszystko w ogromnym, darmowym świecie online.



SUPERHOT

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 Li-
mited 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 • SUPERHOT © 2019 SUPERHOT Sp. z o.o.. All rights reserved. SUPERHOT logo is a trademark or registered trademarks of SUPERHOT company. All other trademarks are property of their respective owners. • Hotline Miami 
Collection Copyright 2019 Dennaton Games. 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. • Nine Parchments  Nine Parchments is a trademark of Frozenbyte Oy © Frozenbyte Oy 2017 • 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. 

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

Gatunek: RPG • Gracze: 1–4 Gatunek: Strategia • Gracze: 1–6
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Ponad 2000 gier do pobrania!

Gatunek: Akcja, Przygoda • Gracze: 1 

Gatunek: RPG • Gracze: 1 Gatunek: RPG • Gracze: 1 Gatunek: Przygoda, Sport, RPG, Golf • Gracze: 1–2 Gatunek: Przygoda, RPG • Gracze: 1 • Premiera: 2019

Gatunek: Impreza, Strategia • Gracze: 1–4 Gatunek: Puzzle, Platformówka • Gracze: 1–8



Stardew Valley © ConcernedApe LLC 2017. All rights reserved.  • 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. •  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 Codemas-
ters. 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.• GRIS Copyright 2018 Nomada Studio. All Rights Reserved. • Okami™ HD  ©CAPCOM CO., LTD. 2006, 2017 ALL RIGHTS RE-
SERVED. • 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, lo-
gos 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. 

Gatunek: Wyścigi, Sport, Symulacja • Gracze: 1

P
latform

ów
ka

P
rzygoda

S
ym

ulacja

Gatunek: RPG, Symulacja • Gracze: 1–4 Gatunek: Przygoda, RPG, Akcja • Gracze: 1 Gatunek: Przygoda, Symulacja • Gracze: 1

Gatunek: Przygoda, Akcja, Platformówka, Puzzle • Gracze: 1

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

Gatunek: RPG, Akcja • Gracze: 1 Gatunek: Przygoda, Akcja, Platformówka • Gracze: 1

Gatunek: Przygoda, Akcja, Platformówka • Gracze: 1

Gatunek: Przygoda • Gracze: 1

Gatunek: Przygoda, Platformówka • Gracze: 1



... i wiele 
więcej!

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 STU-
DIOS. 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. • Pikuniku Copyright 2018 Sectordub. All Rights Reserved. • BOXBOY! + BOXGIRL! © 2019 Nintendo

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

Gatunek: RPG, Puzzle, Strategia • Gracze: 1

Gatunek: Przygoda, Akcja • Gracze: 1–4

Gatunek: Przygoda, RPG, Strategia • Gracze: 1Gatunek: City Builder • Gracze: 1 Gatunek: Strategia • Gracze: 1–4

Gatunek: Puzzle • Gracze: 1 Gatunek: Przygoda, Puzzle • Gracze: 1 Gatunek: Przygoda, Platformówka, Puzzle • Gracze: 1–2 Gatunek: Platformówka, Puzzle • Gracze: 1-2
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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 ofi cjalną stronę Nintendo.

Monitoruj czas, jaki 
dziecko spędza przy grach

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

Monitoruj, w co gra twoje 
dziecko

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

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.

Czy moje dziecko 
za dużo gra?

W jakie gry gra 
moje dziecko?

Czy moje dziecko jest 
bezpieczne, podczas gry?

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

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

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.



Opcje członkostwa

Wszystkie ceny zawierają VAT.

Członkostwo 
indywidualne

Członkostwo 
rodzinne

za darmo 1 miesiąc 
(30 dni)

1 tydzień 
(7 dni)

12 miesięcy 
(365 dni) 

3 miesiące 
(90 dni)

12 miesięcy 
(365 dni)

Jeśli stworzysz Grupę Rodzinną, nawet osiem kont Nintendo 
może korzystać z członkostwa online, dzięki rodzinnemu 
członkostwu!

Ciesz się ofertami, które są 
dostępne tylko dla członków, 
łącznie z Nintendo Switch 

Game Vouchers, TETRIS® 99 
i nie tylko!

Ciesz się dostępem do rosną-
cej biblioteki klasycznych gier 

NES & Super NES kiedykolwiek, 
gdziekolwiek - 

z dodatkowymi opcjami online!

Bezpiecznie 
i automatycznie zapisuje 
dane online dla łatwego 

dostępu.*
*Prosimy zauważyć: niekompatybilne 

z niektórymi grami.

Połącz się z przyjaciółmi 
przez dedykowaną aplikację 
na smartfonie lub tablecie

Zanurz się 
w kooperacyjnych 

i opartych 
na współzawodnictwie 

grach online

Wyjątkowe oferty dla 
członków

NES & Super NES
Nintendo Switch Online

Save Data Cloud Aplikacja na smartfonyGra online

16 zł

140 zł

32 zł 80 zł



I wiele 
więcej!

... i wiele więcej!

Odblokuj  specjalną  zawartość  w:

Stukając fi gurką amiibo (sprzedawana oddziel-
nie) w punkt NFC na prawym kontrolerze Joy-
Con, możesz przeczytać lub zapisać dane 
na amiibo.

działanie
amiibo



Nintendo Switch  

Nintendo Switch Lite 

Gry sprzedawane oddzielnie

konsolę Nintendo Switch

zasilacz 
Nintendo Switch AC

zasilacz 
Nintendo Switch AC

Joy-Con grip Joy-Con straps 
(czarne)

Żółta

Szara

Turkusowa

ulotkę 
z ważnymi 
informacjami 

ulotkę z ważnymi informacjami 
o Nintendo Switch

Kabel HDMI

stację dokującą Nintendo Switchprawy i lewy Joy-Con
*Kolory różnią się w zależności od zestawu

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

Pudełko zawiera

Neonowy niebieski i neonowy czerwony

Szary



Akcesoria
  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.

Nintendo Switch Joy-Con 
charging grip

Podłącz lewy i prawy Joy-Con do tego 
gripu i używaj jak tradycyjnego 
kontrolera. W przeciwieństwie do Joy-
Con 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. 

Zawiera również: kabel ładujący USB

  Nintendo Switch 
Pro Controller

Bezprzewodowy kontroler w kształcie 
tradycyjnego kontrolera, wygodny 
i świetny do grania przez dłuższy czas 
w trybie TV lub stołowym.

Bateria: Akumulator litowo-jonowy [CTR 003]
Żywotność baterii: ok. 40 godzin (Prosimy za-
uważyć: to jest przybliżona żywotność baterii.
Może różnić się w zależności od sposobu uży-
cia)
Czas ładowania: ok. 6 godzin (Używa zasilacza 
AC lub dołączonego kabla ładującego USB)

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 Joy-
Con i dwie opaski Joy-Con 
(szare)

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

(prawy)

Neonowy fi oletowy Joy-Con (lewy) 
/ Neonowy pomarańczowy Joy-Con 

(prawy)

Neonowy czewony Joy-Con 
(lewy) / Neonowy niebieskie 

Joy-Con (prawy)

Szary Joy-Con (lewy 
i prawy)

Neonowy żółty Joy-Con 
(lewy i prawy)

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

Con (prawy)



Nintendo Switch Nintendo Switch Lite

Tryby gry
Tryb TV Tryb stołowy Tryb przenośny Tryb TV Tryb stołowy Tryb przenośny

Kompatybilne gry Wszystkie gry na Nintendo Switch Gry na Nintendo Switch, obsługujące tryb przenośny

Kontrolery Joy-Con Kontrolery Joy-Con posiadające opcje HD rumble oraz IR Motion Camera Konsole nie posiadają opcji HD rumble ani IR Motion Camera

Stacja dokująca 
Nintendo Switch

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.

Rozmiar
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.

Waga Ok. 297g
(Z podłączonymi kontrolerami Joy-Con: 398g) Ok. 275g

Ekran Pojemnościowy ekran dotykowy / 6.2 calowy LCD / rozdzielczość 1280x720 Pojemnościowy ekran dotykowy / 5.5 calowy LCD / rozdzielczość 1280x720

Żywotność baterii

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

Ok. 4.5-9 godzin

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.

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

Ok. 2.5-6.5 godziny

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.

Która konsola Nintendo Switch jest dla ciebie?

The terms HDMI and HDMI High-Defi nition 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 specyfi kacje mogą się zmienić bez uprzedzenia.
© 2019 Nintendo

Zobacz ofi cjalną stronę Nintendo dla najnowszych informacji.
www.nintendo.pl/switch


