


Wii U™ GamePad Wii U™ Pro Controller
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Mi az a Wii U?

Mi az a Wii U GamePad?  

A Wii U egy forradalmian új asztali konzol a Nintendotól rendkívül részle-

tes, HD-felbontású képpel, innovatív Wii U GamePad kontrollerrel, valamint kizá-

rólag ezen a gépen megvalósítható egyedi játékokkal.

A Wii U GamePad a konzol sokoldalú kontrollere, amely  

teljesen új élményeket nyújt!
Segíts vagy akadályozz másokat a közös játék során!

Versengj új módokon! Olvass extra információkat a GamePad képernyőjén.

HD grafi ka
Kizárólag a Wii U konzolon élvezheted káprázatos 

HD minőségben a Nintendo játékait!

A mellékelt HDMI kábellel összekötheted a Wii U konzolt 

saját HD-tévéddel, így a Nintendo történetében elő ször 

akár 1080p Full HD felbontásban élvezheted a játékai-

dat!

Off -TV Play 
A Wii U GamePadnek hála akkor is játszhatsz, ha 

éppen más használja a tévét!

Élvezd a támogatott szoftvereket a Wii U GamePad ké-

pernyőjén – tökéletes, amikor éppen foglalt a tévé – 

vagy halmozd az élvezeteket és játssz, miközben épp 

a kedvenc műsorodat nézed!
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Használd az amiibok erejét ebben az ingyenesen letölthető alkalmazásban, 

amiben olyan 8 és 16-bites Nintendo demókat nyithatsz meg, mint a Super Ma-

rio World, az F-ZERO, a The Legend of Zelda és sok más!

Élj újra klasszikus Nintendo pillanatokat!

Ha egy amiibot érintesz a Wii U GamePad NFC részére kompatibilis játék használata 

közben, új és meglepő lehetőségeket fedezhetsz fel! A játéktól függően az amiiboknak 

más-más hatása lehet: új módokat, fegyvereket vagy karakter testreszabási lehetősé-

geket nyithat meg, de akár az amiibo képességein is javíthat, ami tökéletes partnerré - 

vagy veszedelmes ellenféllé - teheti!

Mire képes az amiibo?

Játékaidban új tartalmakat nyithatsz meg ami-

ibo fi guráiddal! Plusz tárgyakra, fegyverekre és 

sok másra tehetsz szert amiibo fi gurád kompa-

tibilis szoftverekkel való használatakor.

Nyiss meg új tartalmakat!

Egyes alkotásoknál játék közben fejlesztheted amiibo fi gurád képességeit is, így lehetősé-

ged van létrehozni saját, egyedi amiibo karaktered!

A Super Smash Bros. Nintendo 3DS és Wii U változatában az amiibo fi gurák a legerősebb szö-

vetségessé - vagy legádázabb ellenféllé - képezhetők ki! Keltsd életre amiibod, mint Figura 

Játékos és harcolj vele vagy épp ellene. A Figura Játékos minél többet harcol, annál maga-

sabb szintet ér el és még ellenfeleitől is eltanul néhány taktikát!

Megváltoztathatod játékbeli karaktereid kinézetét és kibővítheted testre-

szabási lehetőségeidet különböző témájú kosztümökkel amiibo fi guráid 

segítségével a kompatibilis szoftverekben. 

A Mario Kart 8-ban Mii versenyruhákkal - speciális kosztümök Mii karakte-

rednek - bővítheted ruhásszekrényed, míg a Splatoon keretében egyedi 

fegyverekre és ruhákra tehetsz szert a kihívásokon keresztül! 

Képezz ki egy rettenthetetlen harcost!

Szerezz új kinézetet

© 2014 Nintendo Co., Ltd. Trademarks are property of their respective owners. amiibo is a trademark of Nintendo. 

*Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL és Nintendo 

2DS készülékek esetében Nintendo 3DS NFC 

Olvasó/Íro (külön kapható) kiegészítő szükséges 

a használatukhoz.

*N

Az amiibo 

fi gurák Nintendo 3DS 

készülékekkel is 

kompatibilisek!*
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© 2015 Nintendo

Splatoon™
Műfaj: Akció, Lövöldözős     Kiadó: Nintendo     

Játékosok száma: 1-2 (lokálisan), 1-8 (interneten)

amiibo kompatibilitás: Van   

Megjelenés

Már kapható! 

Fröcskölj 
színes tintát
Fess vagy Téged festenek be! Vágj bele egy teljesen új 

területfoglaló küzdelembe a Splatoonban, kizárólag Wii 

U  konzolon! Csapj össze játékosokkal a  világ minden 

tájáról az izgamas 4-4 elleni internetes küzdelmekben*, 

ahol legalább olyan jó csapatjátékosnak és stratégának 

kell lenned, mint amilyen lövésznek!

Bújj egy emberi és tintahal alak felöltésére is képes kül-

önleges faj, avagy egy Inkling bőrébe ebben a páratlan 

és akciósdús lövöldözős játékban! Az Inklingek képesek 

emberi alakban futni, ugrani és lőni, míg tintahal alak-

ban képesek elmerülni és villámgyorsan úszni csapatuk 

tintájában.

Használd különleges képességeiket és ússz fel a csapa-

tod tintájában a  falakon elérhetetlennek tűnő hely-

ekre, állj lesben és várj a gyanútlan játékosokra,  vagy 

főzz ki más ördögi stratégiákat!

Kapcsolódj az internetre és élvezd a 4-4 elleni Turf War 

játékmód izgalmait, ahol a cél egyszerű: fess be minél 

nagyobb területet csapatod színével! Még nehezebb 

kihívásokért látogass el a Ranked Battle módba, ahol 

számos szabály szerint és módon játszhatsz.

Fuss, ússz és fess a győzelemért! 

*Szélessávú internetkapcsolat, Nintendo Network ID, illetve a Nintendo Hálózati Egyezség és az Adatvédelmi Szabályzat elfogadása szükséges.
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A versenyek a fejük tetejére 
állnak!
Vesd be antigravitációs kerekeidet és versenyezz a legelképesztőbb he-

lyeken más játékosokkal - ugyanazon konzolon vagy akár interneten ke-

resztül! 

Összesen 32 pályán élvezheted a  Mario Kart 8 lebilincselő  versenyeit, 

amelyek az antigravitációs járgányok bevezetésével teljesen friss él-

ményt nyújtanak az új és visszatérő  helyszíneken egyaránt! A helyi több-

játékos módban négyen száguldozhattok egy konzolon, az internetes fu-

tamokon pedig egyszerre akár tizenkét versenyző  is rajthoz állhat. A célba 

érés után legjobb pillanataidat is megmutathatod a világnak a visszaját-

szások feltöltésének lehető ségével! 

*Az internetes játékmódok használatához szélessávú internetkapcsolat szükséges.

© 2014 Nintendo

Mario Kart 8™
Műfaj: Verseny      

Kiadó: Nintendo     

Játékosok száma: 1-4 (offl  ine), 1-12 (online) 

amiibo kompatibilitás: Van  

Vegyetek Mario Kart Vegyetek Mario Kart 

8-at Wii U-val együtt!8-at Wii U-val együtt!

Megjelenés

Már kapható! 

Mutasd meg a világnak legjobb pillanataidat!
Tedd közzé legnagyobb győzelmeidet – és legkínosabb vereségeidet – a Mario Kart 

TV-vel! A visszajátszásokból megalkothatod a verseny legnagyobb pillanatait össze-

foglaló videót, bemutatva látványos manővereidet, okos húzásaidat és más izgalmas 

pillanatot, hogy aztán feltölthesd azt a YouTube*-ra, vagy a Miiverse-re!
*Használatához Google regisztráció szükséges.
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© 2014 Nintendo

Super Mario Maker
Műfaj: Platformer   

Kiadó: Nintendo     

Játékosok száma: 1

amiibo kompatibilitás: Van   

Gépcsomagban is elérhető!Gépcsomagban is elérhető!

Egy végtelen Mario játék! 

Bárki játszhat,
vagy kedvére alkothat.
Gyakorlatilag végtelen számú pályájával a Super Mario Maker egy véget nem érő Mario él-

ményt kínál, amit bárki élvezhet! Engedd szabadjára képzeletedet és álmodd meg saját 

pályáidat a rendkívül egyszerű szerkesztő segítségével!

Az internetre csatlakozva* ráadásul a világ játékosai által készített pályákat is letölthetsz és 

kipróbálhatsz!

Engedd szabadjára kreativitásodat és alkosd meg saját pályáidat a  rendkívül egyszerű 

szerkesztő segítségével! Ha feltöltöd saját pályádat a világ többi játékosa is kipróbálhatja! 

Fedezz fel számtalan meglepő, kihívást jelentő és élvezetes pályát, de akár más játékosok 

pályáit is átalakíthatod!

*Szélessávú internetkapcsolat, Nintendo Network ID, illetve a Nintendo Hálózati Egyezség és az Adatvédelmi Szabályzat elfogadása szükséges.

Megjelenés

Már kapható! 
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Megjelenés

Már kapható! 

© 2012 Nintendo

New Super Mario Bros.™ U
Műfaj: Platformer              

Kiadó: Nintendo        

Játékosok száma:1-5

A New Super Mario Bros. U játékban egy új szereplő csatlakozik 

Mario, Luigi és Toad csapatához – méghozzá Te! Szaladj és ugord 

át az akadályokat Mii karakteredet irányítva ebben a  2D Ma-

rio-kalandban! Fedezd fel az óriási világtérképet, amely telis-tele 

van új pályákkal, aztán tapasztald meg a kizárólag a Wii U konzo-

lon megvalósítható új játékmódokat!

Alakulj át repülő mókussá és vitorlázz át a  pályákon, csimpasz-

kodj a falakon vagy kapaszkodj a magát felfújni képes Baby Yoshi-

ba, hogy kecsesen átlebeghess minden felett!

A Wii U GamePad képernyőjén akkor is folytathatod kalandjaidat, 

ha éppen valaki más használja a televíziót!

Megjelenés

Már kapható! 

Mario HD-grafi kával tért vissza!

© 2014 Nintendo

Original Game: © Nintendo / HAL Laboratory, Inc.

Characters: © Nintendo / HAL Laboratory, Inc. / Pokémon. / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. / 

INTELLIGENT SYSTEMS / SEGA / CAPCOM CO., LTD. / BANDAI NAMCO Games Inc. / MONOLITHSOFT / CAPCOM U.S.A., INC.

Super Smash Bros. ™ for Wii U
Műfaj: Akció, Verekedős    Kiadó: Nintendo      Játékosok száma: 1-8 (lokálisan), 1-4 (interneten)

amiibo kompatibilitás: Van   

Az eddigi legnagyobb Smash!
Nintendo sorozatok közismert kedvencei és vendégkarakterek gyűlnek 

össze ebben az akciódús HD verekedős játékban.

A Mario, Link, Donkey Kong, Sonic és más veterán harcosok mellett új kihí-

vók is készen állnak a küzdelemre, mint Villager, PAC-MAN, Mega Man és 

sokan mások. A harcosok száma még nagyobb a kiegészítőként megvásá-

rolható Ryu, Mewtwo, Roy és még karakterekkel! 

U

A Super Smash Bros. 

Nintendo 3DS 

változata is 

kapható!
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Megjelenés

Már kapható! 

© 2014 HAL Laboratory, Inc. / Nintendo.

Kirby™ and the Rainbow Paintbrush
Műfaj: Platformer    

Kiadó: Nintendo      

Játékosok száma: 1-4

amiibo kompatibilitás: Van   

© 2014 Nintendo Co., Ltd./Good-Feel

Yoshi’s™ Woolly World
Műfaj: Platformer    

Kiadó: Nintendo      

Játékosok száma: 1-2

amiibo kompatibilitás: Van   

Megjelenés

Már kapható! 

Segíts Kirbynek visszatérni Segíts Kirbynek visszatérni 
Álomföldre!Álomföldre!
Fedezz fel egy gyönyörű gyurmavilágot ebben 

a színes platformerben, amiben a Wii U Game-

Pad érintőkijelzőjét használva kell szívárvány-

köteleket rajzolnod, hogy Kirby átgurulhasson 

rajta, vagy kikerülhesse az akadályokat és el-

lenfeleket. Vess be mindent a  gyűjthető tár-

gyak levadászása és Kirby vidám és csodálatos 

otthonának visszaállítása érdekében!

Fedezz fel egy csodás kötött világot
A Yoshi’s Woolly World egy színekben gazdag, kötött platformer, kizárólag Wii U kon-

zolra. Járd be ezt a kézműves alkotásokat idéző világot Yoshival, aki ezúttal maga is 

teljesen fonalból készült! Használd Yoshi közismert képességeit a titkok és gyűjthető 

tárgyak felfedéséhez: tűntess el falakat egy szempillantás alatt Yoshi nyelvével, do-

bálj Fonallabdákat platformok megkötéséhez, Csapkódó Ugrásoddal pedig juss el 

elérhetetlennek hitt helyekre.
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Megjelenés

Már kapható!

© 2014 Nintendo Co., Ltd.

A csomag tartalma

© 2014 Nintendo Co., Ltd.

Animal Crossing™: amiibo Festival Mario Tennis Ultra Smash
Műfaj: Társasjáték    

Kiadó: Nintendo      

Játékosok száma: 1-4

amiibo kompatibilitás: Van   

Műfaj: Társasjáték    

Kiadó: Nintendo      

Játékosok száma: 1-4

amiibo kompatibilitás: Van   

Megjelenés

Már kapható! 

Légy parti állat!
Játssz kedvenc Animal Crossing karaktereid amiibo változataival ebben az új 

parti játékban! Az Animal Crossing: amiibo Festival keretében az állatok egy 

társasjáték táblán versenyeznek körbe, ahol - ahogy más Animal Crossing játé-

kokban - folyamatosan változnak az évszakok és velük az események is. Az 

Animal Crossing: amiibo Festival továbbá mini játékokat is tartalmaz, amik 

Animal Crossing amiibo kártyákkal nyithatók meg.
A Mario Tennis a Wii U-ra is lecsap
Válogass a számos különböző ütési technika közül és fejleszd to-

vább tenisz stratégiáidat a Mario Tennis: Ultra Smash keretében! 

Csillogtasd meg Mario Tennis tudásodat családoddal, barátaid-

dal és a gép irányította ellenfelekkel küzdve az 1-1 elleni, vagy akár 2-2 elleni páros meccseken!

Tapasztalj meg egy teljesen új Mario Tennis élményt, ahol már elérhetetlen magasságokba repülő labdákat is 

visszaüthetsz az új ugró ütéseddel, vagy egy Mega Gombát felszedve félelmetes óriássá változtathatod karakte-

red a Mega Harcokban. Fordítsd meg a meccset magas labdákkal és erős ultra ütésekkel!

LEHETŐSÉGEK

•  Ismerd meg az Animal Crossing világát ebben az aranyos társasjátékban, 

ami az évszaktól és szezonális eseményektől függően folyamatosan változik

•  Bulizz kedvenc Animal Crossing szereplőiddel, mint Isabelle, Tom Nook és 

sokan mások!

•  Hozd el amiibo fi guráid a bulira, gyűjts Boldogság Pontokat, játssz barátaid-

dal és mentsd Boldogság Pontjaidat amiibo fi gurádra, hogy még jobban ki-

bővítsd a játékod

•  Oldj fel szórakoztató mini játékokat Animal Crossing amiibo kártyáiddal

LEHETŐSÉGEK

•  Játssz kedvenc karaktereiddel a Gomba Királyságból

•  Küzdj meg barátaiddal, családoddal egyedüli vagy páros 

meccseken

•  Irá nyí tsd karaktered minden mozdulatá t é s já rj tú l ellen-

feleid eszé n jó  idő zí té ssel, illetve pontos ü té sekkel

•  Használd az új ugró ütés technikát a labda visszaküldésé-

hez úgy, mint még soha

•  A Mega Harcoknak szedd fel a Mega Gombát, hogy nagy 

előnyt szerezz ellenfeleiddel szemben
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Bulizz akár öt játékossal vagy 

amiibo fi guráddal!
Dobj, lépj a  pályán és versenyezz barátaiddal vagy 

családoddal a több, mint 70 pörgős mini játékon ke-

resztül, ahol a taktika, technika és egy apró kis gonosz-

ság is segíthet előbbre jutni. A rengeteg játéklehetőség-

nek köszönhetően a bulinak sosincs vége!

© 2014 Nintendo Co., Ltd.

Mario Party™ 10
Műfaj: Társasjáték    

Kiadó: Nintendo      

Játékosok száma: 1-5

amiibo kompatibilitás: Van   

Négy játékos + 
három dimenzió = 
végtelen 
móka! 
Bújj Mario, Luigi, Peach vagy Toad 

bőrébe és mentsd meg az elrabolt 

Sprixie hercegnőket Bowser kar-

maiból a Super Mario 3D World 

varázslatos világában! Egyszerre 

akár négyen is felfedezhetitek 

a  részletgazdag pályákat, 

miközben egymással is 

versengtek a  legmaga-

sabb pontszámért! 

A játékban nem csak új ellenfe-

lek, de új tárgyak is várnak, így 

például a Double Cherry segítségé-

vel megduplázhatod magad, a  Su-

per Bell felszedésével pedig macská-

vá alakulva mászhatsz a  falon. Az 

egyedi GamePad funkcióknak köszön-

hetően ráadásul egyes platformo-

kat akár érintéssel is elmozdít-

hasz.

© 2013 Nintendo

Műfaj: Platformer        

Kiadó: Nintendo     

Játékosok száma: 1-4 

Megjelenés

Már kapható! 

Super Mario™ 3D World

Megjelenés

Már kapható! 
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A  néha félő s, néha bátor Captain Toad új ka-

landra indul első  saját játékában! Ebben a puzz-

le-platformerben aprócska hő sünknek pályák 

rengetegét kell bejárnia, amelyeket a  Wii 

U GamePad segítségével fedezhetsz fel minden 

szögbő l, hogy biztonságosan célba juttathasd! 

Sáljával, hátizsákjával és hatalmas fejlámpájá-

val felszerelkezve, Toad eldugott kincsekre, ér-

mékre és képességekre bukkanhat az arany 

csillagokhoz vezető  trükkös, csapdákkal teli 

úton. 

Kalandra fel!Kalandra fel!

Megjelenés

Már kapható! 

© 2014 Nintendo

Captain Toad™: Treasure Tracker
Műfaj: Logikai-platformjáték          

Kiadó: Nintendo     

Játékosok száma: 1

Apró lények óriási kalandja!
Állj egy pici lényekbő l álló hadsereg élére és fedezd fel egy idegen bolygó 

tájait ebben az egyedi, akció-stratégiai játékban! Vezesd csatába a külön-

böző képességű Pikmineket vadon élő  ragadozók ellen, dönts le segítsé-

gükkel falakat, vagy juttasd el magad elérhetetlen helyekre szárnyas test-

véreikkel! 

© 2013 Nintendo

Pikmin™ 3
Műfaj: Akció-stratégia         

Kiadó: Nintendo     

Játékosok száma:1-2 

Megjelenés

Már kapható! 
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OSZTOZZ A TÁNC EREJÉN
Bemutatkozik a  Just Dance 2016 - teljesen új lehetőségekkel! Elég 

csupán az okostelefonod és a Just Dance Controller alkalmazás, hogy 

élvezhesd a Just Dance 2016 izgalmait Wii U konzolon plusz kiegészí-

tők nélkül. Táncolj olyan számok ritmusára, mint például Mark Ron-

son és Bruno Mars ‚Uptown Funk‘ slágere, vagy Meghan Trainor ‚All 

About That Bass‘ száma. Fedezd fel idén a Just Dance Unlimited in-

ternetes szolgáltatást, ami határtalan hozzáférést enged a Just Dan-

ce folyamatosan bővülő katalógusának több, mint 150 slágeréhez és 

exkluzív számaihoz! Énekelj, táncolj és add elő magad, majd a Show-

time funkció és a kamerád segítségével készítsd el megosztható vi-

deóklippedet! A Wii U-exkluzív Party Master módban ráadásul egy 

ötödik játékos is becsatlakozhat a buliba mint DJ, aki a GamePadet 

használva kiválaszthatja a követkevő számot és táncmozdulatokat!

Megjelenés

Már kapható! 

Just Dance® 2016

Műfaj: Tánc, Zene    

Kiadó: Ubisoft      Játékosok száma: 1-6

amiibo kompatibilitás: Nincs   

© 2015 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Just Dance, Ubisoft and the Ubisoft logo 

are trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. 
© 2015 Activision Publishing, Inc. SKYLANDERS, SKYLANDERS SUPERCHARGERS and ACTIVISION are trademarks of Activision Publishing, Inc. All 

other trademarks and trade names are the property of their respective owners.

Skylanders® SuperChargers
Műfaj: Akció, Kaland  

Kiadó: Activision      Játékosok száma: 1-2 (lokálisan), 2-4 (interneten)

KERGESD AZ ŐRÜLETBE A GONOSZTEVŐKET! 
Skyland veszélyben van! Kaos elszabadította eddig legördögibb 

Doomstation of Ultimate Doomstruction fegyverét. A pusztulás szé-

lén lévő Skyland megmentésére összeáll egy speciális csapat a Super-

Chargers, akik megállíthatatlan járműveikkel sietnek a segítségére. Te és 

a SuperChargers csapat egy epikus kalandra indultok földön, vízalatt és 

a levegőben, hogy megállítsátok Kaost és megmentsétek Skylandet!

Megjelenés

Már kapható! 
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Oldd fel a fagyos hangulatot 
Donkey Kong-szigetén!
Tedd hidegre a megszálló Hómád vikingek seregét DK, Diddy, Dixie vagy 

Cranky Kong szerepében egy vadonatúj kaland során! A  Donkey Kong 

Country-sorozatra jellemző, akciódús kihívásokat egyedül, és egy társad-

dal is teljesítheted.

© 2013 Nintendo

Donkey Kong Country™: Tropical Freeze

Műfaj: Platformer        

Kiadó: Nintendo       

Játékosok száma: 1-2

Megjelenés

Már kapható! 
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Fit Meter
Viseld a mellékelt Fit 

Metert, hogy egész nap 
mérhesd az aktvitásod! 

Emeld új szintre a fi tnesz gyakor-
lataidat a Wii Fit U-val! 
Erősíts és élvezd az újabb gyakorlatokat, miköz-

ben a GamePadet, a Balance Boardot, vagy eset-

leg mindkét kiegészítőd egyszerre használod az 

edzéshez! 

Tartsd szemmel napi aktivitásodat az opcionális 

Fit Meter kiegészítővel, amelyet bárhová magad-

dal vihetsz, vagy folytasd az edzést a tévé nélkül, 

a GamePad kijelzőjének használatával!

Megjelenés

Már kapható! 

Műfaj: Egészség és életmód              

Kiadó: Nintendo        

Játékosok száma:1-2

Wii Fit™ U

© 2013 Nintendo

Engedd szabadjára a benned 

lakozó művészt!
Tanulj meg rajzolni és készíts gyönyörű műalkotásokat a  Wii 

U GamePad és a stylus használatával! Rajzszén, ecsetek, színes ce-

ruzák és pasztellkréták is rendelkezésedre állnak majd, hogy új 

módokon fejezhesd ki magad a művészet útján. 

Munkáidat személyes galériádban is gyűjtheted, de akár meg is 

mutathatod mindenkinek a Miiverse közösségben!

© 2014 Nintendo

Art Academy™ Atelier
Műfaj: Rajzprogram             

Kiadó: Nintendo        

Játékosok száma:1

Megjelenés

Már kapható! 
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A Wii U a legmenőbb partikellék!
A Wii Party U  a  legújabb partijáték, amely a Wii U  GamePad és a Wii 

Remote legjobb képességeit használja ki! A Wii Party U  több mint 80 

ügyességi, logikai és kocka-alapú társasjátékkal nyújt teljes kikapcsoló-

dást minden korosztály számára.Tapizz! Dönts! Ta-daa! 
Wario és Diamond City lakosai visszatértek egy 16 játékból álló vadonat-

új kollekcióban, amely megmutatja a Wii U egyedi és sokoldalú lehetősé-

geit! A Wii U GamePad használatával egyszerre akár öt játékos teheti pró-

bára magát a WarioWare sorozatra jellemző hóbortos minijátékok során.

© 2013 Nintendo © 2013 Nintendo

Megjelenés

Már kapható! 

Game & Wario™ Wii Party™ U
Műfaj: Partijáték             

Kiadó: Nintendo        

Játékosok száma:1-5

Műfaj: Partijáték            

Kiadó: Nintendo      

Játékosok száma:1-4

Megjelenés

Már kapható! 

Épülj be!
Lépj Chase McCain beépített rendőr szerepébe, fékezd meg a bűnhullá-

mot LEGO CITY városában és küldd vissza az ördögi Rex Fury-t oda, aho-

vá való – a rács mögé!

Épülj be tűzoltóként, építőmunkásként vagy akár rablóként, és vesd be 

különleges képességeidet a  rejtvények megoldásá-

hoz! A szabadon bejárható városban humoros ka-

landokban lehet részed, és új barátokat szerez-

hetsz!

© 2013 Nintendo / PlatinumGames Inc.

The Wonderful 101™
Műfaj: Akció          

Kiadó: Nintendo     

Játékosok száma:1-5

Megjelenés

Már kapható! 

Egységben az erő!
Semmisítsd meg a  GEATHJERK inváziós hadseregét csapatod egyesült 

erejével! Használd a Wii U GamePadet, hogy a Unite Morph formációkkal 

hihetetlen fegyverekké változtathasd őket, visszaverhesd az ellenfelek 

csapásait, vagy felülkerekedhess az utadban álló akadályokon!

LEGO® CITY Undercover software ©2013 TT Games Publishing Ltd. 

LEGO, the LEGO logo and the Minifi gure are trademarks of the LEGO Group 

©2013 The LEGO Group. All rights reserved.

LEGO® CITY Undercover
Műfaj: Akció-kalandjáték          

Kiadó: Nintendo     

Játékosok száma:1

Megjelenés

Már kapható! 
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A Star Fox csapat egy új kalanddal érkezik Wii U-ra
Használd a TV képernyőjét Arwing űrhajód irányításához, mialatt a Wii U GamePad kijelzőjén pilóta-

fülke nézetből lövöldözöl az ellenfelekre. A két különböző nézet rendkívüli szabadságot ad, ami az 

All-range módot teljesen új élménnyé teszi.

A Fox é s tá rsai á ltal vezetett Arwing ű rhajó  immá ron ké pes szá razfö ldi Walker alakot is felvenni, de 

alkalmad lesz irá nyí tani a dró nszerű  Gyrowinget é s a ré gi kedvencet, avagy a Landmastert is, ahogy 

á tverekeded magad egyik bolygoró l a má sikra. 
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Versengj a dicsőségért!
A Wii Sports Club játékkal új lehetőségeket vethetsz be a  győzelemért 

kedvenc Wii Sports sportágaidban, olyan új játékmódok és funkciók által, 

amelyek csak a Wii U konzolon érhetőek el. Élvezd a mély, magával raga-

dó játékélményt, tedd próbára magad az internetes többjátékos módok-

ban*, aztán csatlakozz egy virtuális sportklubhoz!

© 2012 Nintendo

Nintendo Land™
Műfaj: Interaktív vidámpark              

Kiadó: Nintendo        

Játékosok száma:1-5

Roll up! Roll up!
Járd be ezt a virtuális vidámparkot és próbáld ki a 12 teljesen különböző 

attrakciót, amelyeket a  Nintendo népszerű sorozatai inspiráltak! Élvezd 

a mókát egyedül, vagy vesd bele magad másokkal a fergeteges többjáté-

kos élményekbe, ahol a GamePad kapja a főszerepet!

Megjelenés

Már kapható! 
Megjelenés

Már kapható! 

© 2013 Nintendo

Wii Sports™ Club
Műfaj: Sport            

Kiadó: Nintendo        

Játékosok száma:1-4

© 2015 Nintendo

StarFox™ Zero

Műfaj: Lövöldözős            

Kiadó: Nintendo        

Játékosok száma:1-2

Megjelenés

2016 Q1
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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. 

Hyrule Warriors™
Műfaj: Akció        

Kiadó: Nintendo     Játékosok száma: 1-2

amiibo kompatibilitás: Van  

Hyrule legnagyobb harcosai 
csatába indulnak!
Terítsd le ellenfelek egész seregét Link, Zelda és 

más The Legend of Zelda karakterek pusztító, 

Dynasty Warriors-stílusú mozdulataival! Ebben 

a  játékban bejárhatod Hyrule legismertebb vi-

dékeit és megküzdhetsz a  Zelda történetének 

legádázabb gonosztevőivel. Gondolkodj takti-

kusan és teljesítsd a  küldetéseket a  leghatéko-

nyabban Hyrule megmentéséhez!

Megjelenés

Már kapható! 

Lehetőségek 

•  Fedezz fel egy különböző méretű ismeretlen lényekkel teli, hatalmas nyílt világot

•  Egy teljesen új történet az emberi és idegen túlélők közötti intergalaktikus háborúról

•  Használd Arts támadásaidat ellenfeleid taktikus leterítésére

•  Pattanj óriási Skell robotodba, járj be minden zugot és iktasd ki a fenyegető szörnyeket

•  Csatlakozz internetes csapatokhoz* és terítsetek le együtt gigantikus fenevadakat, illetve cseréljetek információkat tárgyakról, küldetésekről és ellen-

felekről

•  Fogadd fel más játékosok karaktereit és használd őket a egyjátékos kampányban 

*Szélessávú internetkapcsolat, Nintendo Network ID, illetve a Nintendo Hálózati Egyezség és az Adatvédelmi Szabályzat elfogadása szükséges.

© 2010-2015 Nintendo Co., Ltd. / MONOLITHSOFT

Xenoblade Chronicles X

Műfaj: Kaland, Szerepjáték              

Kiadó: Nintendo        

Játékosok száma: 1 (lokálisan), 1-4 (interneten)

Megjelenés

2015/12/04

Barangolj be egy egzotikus világot és mentsd 
meg az emberiséget
Küzdj a túlélésért, miközben felfedezed egy ismeretlen bolygó tájait, ahol 

bárhova eljuthatsz felfegyverzett Skell robotodnak köszönhetően! Válo-

gasd össze a megfelelő támadó és védekező Arts képességeket a legjobb 

stratégiához és iktasd ki ellenfeleidet a leghatékonyabban. Támadj az el-

lenségre több irányból közelharci vagy lőfegyvereiddel és a legfontosab-

bal: egy jó taktikával!
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A boszorkány visszatért!
A  kritikusok által elismert Bayonetta folytatása még elképesz-

tőbb történettel és pörgős harcokkal várja a játékosokat! Hasz-

náld a Cereza lábán és kezében lévő négy pisztolyt, démoni erő-

it, illetve más fegyvereket a  Menny és a  Pokol seregeinek 

legyőzésére őrületes kombókkal!

Éld át az első rész izgalmait immáron Wii U konzolon olyan exk-

luzív tartalmakkal, mint például a különleges képességeket adó 

Nintendo-témájú kosztümök!

Megjelenés

Már kapható! 

©SEGA Published by Nintendo

© 2014 Nintendo © SEGA

A Bayonetta 2 az első részt 
is tartalmazó Special Edition 

változatban is elérhető!

A Bayonetta első  epizódja kizárólag a Bayonetta 2 Special Edition 

részeként és letölthető  formában szerezhető  be a Nintendo eShop kínálatából.

Bayonetta™ & Bayonetta™ 2
Műfaj: Akció        

Kiadó: Nintendo     

Játékosok száma: 1 (Bayonetta), 1-2 (Bayonetta 2)

Megjelenés

Már kapható! 

© 2014-2015 Nintendo Co., Ltd. / KOEI TECMO GAMES CO., LTD

Project Zero™: Maiden of Black Water

Műfaj: Kaland        

Kiadó: Nintendo     Játékosok száma: 1

amiibo kompatibilitás: Nincs  

Nézz a sötétség mélyére és merülj el a félelemben
Érezd a félelem ujjait a tarkódon! Fedezz fel nyirkos, sötét helyszíneket, űzz el rosszin-

dulatú szellemeket egy furcsa kamerával és gázolj térdig a rejtélyekben, amik a másvi-

lágig nyúlnak!

Irá nyí tsd a há rom, sajá t tö rté netszá llal rendelkező  karakter egyiké t, mikö zben bejá rod 

az elá tkozott turistaparadicsomot, a Hikami-hegyet. Használd a Wii U GamePadet ka-

meraként, vizsgáld meg a  környezeted, merülj el a  természetfeletti hangulatban és 

verd vissza az ártó szellemeket gyors és pörgős akcióval.

Ingyenes próbaverzióban is elérhető!
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Ne fesd az ördögöt 
a falra, mert megjelenik
A Devil’s Third a legendás dizájner Tomonobu Itagaki alkotása, ami kombi-

nálja a modern katonai fegyverek, a nindzsaszerű kardforgatás és a brutális 

közelharc nyújtotta izgalmakat. Vágj bele az egyszemélyes háborúba 

a sztorivezérelt kampányban, vagy verődj klánba más játékosokkal  a tartal-

mas és taktikus internetes többjátékos módban*!
*Szélessávú internetkapcsolat, Nintendo Network ID, illetve a Nintendo Hálózati Egyezség és az Adatvédelmi Szabályzat elfogadása szükséges.

© 2014 Valhalla Game Studios Co., Ltd. / Nintendo

Devil’s Third
Műfaj: Akció, Lövöldözős        

Kiadó: Nintendo     

Játékosok száma: 1 (lokálisan), 1-16 (interneten)

amiibo kompatibilitás: Nincs  

Vásárolj 

A Nintendo eShop kínálatában megtalálhatod a kifejezetten Wii U kon-

zolra készített szoftvereket, letöltheted dobozos formában megjelent já-

tékok digitális változatát, a Virtual Console címeket, és még sok más érde-

kességet!

Tekintsd meg 

Nézd meg a már kapható és a későbbiekben megjelenő Wii U játékok videó-

it a TV vagy a Wii U GamePad képernyőjén!

Fedezd fel 

Találj rá új kedvenceidre az ingyenesen letölthető Wii U demók kipró-

bálásával!

Találd meg a keresett szoftvert

Könnyedén ráakadhatsz a  játékokra a  felhasználói értékelésekkel, 

kulcsszavak keresésével, vagy a műfajok alapján.

Tedd közzé a véleményedet

Olvasd el más játékosok értékelését az adott szoftverről és kövesd fi-

gyelemmel az eladási listákat!

A Nintendo eShop segítségével beléphetsz a játékok, ingyenes demók és más izgalmas tartalmak világába, amelyek mind 

közvetlenül elérhetőek Nintendo 3DS és 2DS konzolodról! Fedezz fel innovatív alkotásokat, amelyek kizárólag az eShop kíná-

latából szerezhetőek be, töltsd le a lemezes játékok digitális változatait, demókat, és a Virtual Console klasszikusait! 

Megjelenés

Már kapható! 

*Szélessávú internetkapcsolat, Nintendo Network ID, illetve a Nintendo Hálózati Egyezség és az Adatvédelmi Szabályzat el-
fogadása szükséges.
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Puzzle-paradicsom 
Mássz meg több mint 250-féle csavaros építményt, amelynek elemeit tol-

va és húzva építheted meg saját utadat a csúcs felé ebben az ötletes puz-

zle-platformjátékban! 

Pullblox™ World NES™ Remix / NES™ Remix 2
Műfaj: Puzzle, platformer            

Kiadó: Nintendo     

Játékosok száma: 1      

Műfaj: Gyűjtemény             

Kiadó: Nintendo     

Játékosok száma: 1 (NES™ Remix), 1-2 (NES™ Remix 2)       

© 2014 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS © 2014 Nintendo 

Megjelenés

Már kapható! 
Megjelenés

Már kapható! 

A múlt megújult klasszikusai
Térj vissza a retro korszakba és ismerkedj meg újra a régi klasszikusokkal 

- ezúttal megváltozott szabályokkal a NES Remix és NES™ Remix 2 játé-

kokban! 

Vásárlás a Nintendo eShop áruházában
A Nintendo eShop áruházban gyerekjáték vásárolni, akár közvetlenül az eS-

hop felületén keresztül teszed azt, akár egy külön megvett letöltőkóddal.

Közvetlen vásárlás

Ha a  kínálat böngészése közben megtetszik 

valami, csak érintsd meg a  “Purchase Soft-

ware” gombot a  vásárláshoz! Ha nincs elég 

pénz eShop egyenlegeden, feltöltheted azt 

egy bankkártyával.

Letöltőkódok

A  boltokban megvásárolható letöltőkódok beváltásával fi zetőeszköz hozzá-

adása nélkül juthatsz a kiválasztott szoftver digitális változatához az eShop kí-

nálatából.

Játékok letöltése 

Máris készen állsz a letöltésre! A szoftver men-

tésre és telepítésre kerül miközben más játé-

kokkal játszol, illetve akár kikapcsolt állapot-

ban is, így mindig zavartalanul juthatsz hozzá 

az új tartalmakhoz. 

Bankkártya használata
Feltölteni az egyenleged a Nintendo eShop számládon már nem is 

lehetne egyszerűbb!

Bankkártya

Csak írd be bankkártyád adatait, és 

mentsd el azt a  következő alkalom-

ra! A  jogosulatlan vásárlások elkerü-

lése érdekében minden feltöltés al-

kalmával jelszavas megerősítésre lesz 

szükség.
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Áss! Harcolj! Fedezz fel! Építs! … Érints!
Formáld meg saját kalandod a  végtelen lehetőségekből! Barangolj be 

egy hatalmas fantá ziavilá got, ahol felszá llhatsz a magasban lebegő  szi-

getekre, de leá shatsz a fö ld mé lyé re is. Építs lenyűgöző műveket és laká-

sokat könnyedén az egyszerű érintőfelülettel és oszd meg kalandjaidat 

barátaiddal az interneten* vagy osztott képernyőn!
*Szélessávú internetkapcsolat, Nintendo Network ID, illetve a Nintendo Hálózati Egyezség és az Adatvédelmi Szabályzat elfogadása szükséges.

Terraria Fast Racing: NEO
Műfaj: Nyílt világú kaland        

Kiadó: 505 GAMES      

Játékosok száma: 1-8      

Műfaj: Futurisztikus Verseny        

Kiadó: Shin‘en Multimedia GmbH      

Játékosok száma: 1-4     

© 2015 Re-Logic. All Rights Reserved. Published by 505 Games. 505 Games and the 505Games logo are registered trademarks of 

505 Games S.r.l. Developed by Engine Software.

Versenyezz a jövőért
A  FAST Racing Neo egy futurisztikus versenyjáték. Válaszd ki kedvenc 

antigravitációs járgányod és válj legendává a FAST Racing Neo ligában!

Megjelenés

2015

Szóljon hangosan az ének
Csillogtasd meg énektudásodat Wii U konzolon a Wii Karaoke U by JOY-

SOUND segítségével és élvezd az egyedi karaoke élményt az otthonod 

kényelmében!

SteamWorld Heist
Műfaj: Akció/Stratégia        

Kiadó: Image & Form     

Játékosok száma: 1      

Műfaj: Zene        

Kiadó: Nintendo     

Játékosok száma: 1+      

Engedj ki egy kis gőzt!
A SteamWorld Heist egy űrkalandokról szóló játék logikai kiugrásokkal. 

Játssz Piper Kapitányként és toborozz egy csapatnyi robotot, hogy aztán 

felfedezd és elsöpörd egy elpusztult világ maradványait. 

Szállj meg ellenséges űrhajókat és vezényeld legénységedet egyedi, 

körökre osztott harcokban, melyek végkimenetele kizárólag képessé-

geiden múlik!

© Image & Form 2015. 

All rights reserved. © 2013 Nintendo

Megjelenés

Hamarosan!
Megjelenés

Már kapható! 

Wii Karaoke U™ by JOYSOUND™

Áss! Harcolj! Fedezz fel! Építs! Éri

Megjelenés

Hamarosan!

lj be
j
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Mókás futás!
A Runbow egy pörgős akció platformer sosem 

látott színmechanikával! Legfeljebb kilenc játé-

kos versenyezhet egymással a lokális vagy inter-

netes többjátékos módban, miközben platfor-

mok és akadályok jelennek meg vagy tűnnek el, 

ahogy a háttér színe megváltozik. 

RunbowSwords & Soldiers II
Műfaj: Platformer        

Kiadó: 13AM Games      

Játékosok száma: 1-9      

Műfaj: Akció/Stratégia        

Kiadó: Ronimo Games     

Játékosok száma: 1-2      

Runbow™ ©2015 13AM Games
© 2015 Ronimo Games. Ronimo Games, Swords & Soldiers and Swords & Soldiers II 

are trademarks or registered trademarks of Ronimo Games.

Megjelenés

Már kapható! 

Fegyverbe!
Légy tanúja Vörösszakáll a Viking visszatérésének, ahogy új szövetsége-

sekre és ellenségekre tesz szert kalandja során! Ez már nem csak arról 

szól, hogy ki tudja összehozni a legjobb és legnagyobb barbeque partit - 

ezúttal alaposan meg kell menteni a világot!

Áss a dolgok mélyére!
Apró harcosként, aki felesküdött, hogy betartja a Shovelry kódex szabá-

lyait – kegyetlenül vagdosva és fáradhatatlanul ásva! – teríts le minden 

ellenfelet Ásókardoddal ebben a 2D-s retro kalandjátékban, 8-bites lát-

vány- és dallamvilággal!

Shovel Knight: 

Plague of Shadows
Műfaj: Platformer        

Kiadó: Yacht Club Games     

Játékosok száma: 1      

Zúzd össze!
A RIVE - egy fé mzú zó , robot hackelő s lö vö lde - 

egy ré gi é rté keket ké pviselő já té k hatá rozottan 

ú j kivitelben. A RIVE intenzív 360 fokos lövöldö-

zős platformer akciói során a játékosok megta-

nulják befolyásolni a robotikus ellenfelek visel-

kedését hackelések gyűjtésével és feltöltésével.

Erősnek érzed magad?
Bizonyí tsd be é s mentsd meg a vilá got a Mighty 

No. 9, egy ú jraenergizá lt, retro ihleté sű  2D-s ak-

ció  platformer kereté ben. Haszná ld Beck á tala-

kuló  ké pessé geit, hogy á tkü zd magad a 12 kihí -

vá sokkal teli pá lyá n é s győ zd le nyolc erő s robot 

rokoná t, a Mighty Numberst. 

Yacht Club Games, Llc. Copyright © 2014

Megjelenés

Már kapható! 

Rive Mighty No. 9RiRiveve
Műfaj: 2D-s Lövöldözős        

Kiadó: Two Tribes Publishing B.V.     

Játékosok száma: 1     
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Játékosok száma: 1-2      
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and their respective logos are trademarks of Comcept Inc.
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Nézz körül a kanapé kényelméből!

Élvezd a legnagyobb látványosságokat az otthonodból!

Kapd fel a Wii U GamePadet és indulj egy káprázatos világkörüli útra a Wii 

Street U alkalmazással, amely a Google elterjedt szolgáltatására épül. Ugorj el 

a szomszéd utcába, vagy egy túrára a Grand Canyonba - mindezt  anélkül, 

hogy el kellene hagynod a nappalit!

*  Az alkalmazás előreláthatóan 2016. március 31-ig lesz letölthető és használható.

 Megjegyzés: a szoftver használatához szélessávú internetkapcsolat és Nintendo Network ID szükséges.

Gyönyörködj a panorámaszerű látványban, amit speciális kame-

rákkal rögzítettek több nézőpontból is, hogy a GamePad segít-

ségével te magad is változtathass a látószögön. Nézd a vilá-
got bárhonnan - pillants fel vagy le, és nézz körbe magad 

körül - a kontroller segítségével, hogy ne maradhass le semmi-

ről!

© 2013 Nintendo

©SEGA Published by Nintendo

© 2014 Nintendo © SEGA

Ingyenes szórakozás!
Nem kell feltétlen pénzt költened, hogy szórakozhass a Wii U konzolon. Vásárlás előtt próbáld ki az ingyenesen letölthető demókat*, vagy tölts le külön-

böző szoftvereket magad és családod szórakoztatására!

*Szélessávú internetkapcsolat, Nintendo Network ID, illetve a Nintendo Hálózati Egyezség és az Adatvédelmi Szabályzat elfogadása szükséges.

Még több elérhető demó!

•• RaRaymymanan LLegegenendsds

• JuJuJuststst DDDananancecece 222010101666

• LELELELEGOGOGOGO MMMMarararvevevellll SSuSuSupepepepp rrr HHeHeHerororoeseses

•• TrTrTrininine:e:e: EEEncncnchahahantntntededed EEEdididitititiononon

••• SoSoSoSoSonininininiccccc BoBoBoBoBoomomomomom::::: RiRiRiRiRisesesesese oooooffff f LLyLyLyLyriririririccccc

YouTube and the YouTube logo are registered trademarks of Google Inc.

Demó

Küzdj meg veszedelmes ellenfelekkel és kóstolj 

bele a Bayonetta 2 kínálta látványos akcióba!

Demó

Hívd hangyaszerű lények óriási seregét a védel-

medre egy idegen bolygón a Pikmin 3-ban, kizá-

rólag Wii U konzolon. 

YouTube 

Nézd kedvenc videóidat vagy csatornáidat a You-

tube alkalmazáson keresztül! A komédiával kezd-

ve a zenéken át egészen a sportokig, találd meg 

a neked tetsző csatornákat. A videók megtekinté-

se csak a kezdet, ugyanis lehetőséged van tetszi-

kelni, megosztani, kommentelni és sok mást. 

A  Youtube alkalmazásba bejelentkezve könnye-

dén elérheted követett csatornáidat, lejátszási lis-

táidat és kedvenceidet. 

4746



©1988 Nintendo Co., Ltd.

©1992-2009 Nintendo Co. Ltd. ©2004 Nintendo.

© 1998 - 2011 Nintendo.

© 1990-1991 Nintendo Co., Ltd. ©1991-1992 Nintendo Co., Ltd.

Élmények a múltból

Klasszikus játékok 

Élj át újra klasszikusokat és az elfeledett gyöngyszemeket a Virtual Console szolgáltatással! Válogass NES, Super Nintendo és Game Boy Advance címek 

között, amelyekhez a jövőben a Nintendo 64 és a Nintendo DS legjobb játékai csatlakoznak!

Élvezd a nosztalgikus címeket a Wii U GamePad kijelzőjén, akár a TV használata nélkül, és mentsd el bármikor a játékállást a Restore Point funkcióval, 

hogy ott folytathasd, ahol abbahagytad! Minden játék saját Miiverse közösséggel rendelkezik, ahol megvitathatod a  legjobb stratégiákat, vagy 

közzéteheted fotóidat, rekordjaidat!

Super Mario Bros.™ 3 

A nagy nevű Super Mario Bros. 3 még több képességet tartogat, mint előtte bármi-

kor: mosómedveként repkedhetsz, úszkálhatsz békaként, tűzgolyókat és kalapá-

csokat dobálhatsz, vagy sebezhetetlenné válhatsz!

Nyolc hatalmas, felfedezésre váró világával, az általuk rejtett számtalan titokkal, va-

lamint a kétszemélyes kooperatív és kompetitív módokkal a Super Mario Bros 3. 

a valaha készült egyik

legnagyszerűbb játék.

Super Mario Kart™ 

Válaszd ki kedvencedet a Mushroom Kingdom nyolc is-

merős lakója — köztük Mario, Bowser  és a kizárólag itt 

rajthoz álló Donkey Kong Jr. — közül és égesd a gumi-

kat a klasszikus pályákon!

Térj vissza olyan helyszínekre, mint a  Mario Circuit, 

Bowser Castle, Koopa Beach vagy épp a hírhedt Rain-

bow Road!

The Legend of Zelda: The Minish Cap 

Ebben a  klasszikus Zelda-játékban Link talán eddigi 

legfurcsább kalandjára indul. Minish Cap nevű csodás, 

beszélő sapkájával képes mikroszkopikus méretűvé 

zsugorodni, ami nélkülözhetetlennek bizonyul majd 

a Kinstone kő szilánkjai után folytatott keresésben, és 

az apró lényekből álló Minish nemzetség megmentésé-

hez!

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Csatlakozz a legendás hőshöz Linkhez, ahogy átvág Hyrule tájain és még az időn is, 

hogy meghiúsítsa Ganondorf ördögi terveit. Forgass lenyűgöző fegyvereket és tár-

gyakat, küzdj meg kegyetlen főellenfelekkel, 

illetve oldj meg gondolkodtató fejtörőket 

a  sorozat közönség 

kedvenc epizódjában!

Super Mario World™

Mario és Luigi első Super Nintendós kalandjá-

ban a testvérek egy új földrészt járhatnak be, 

ahol addig ismeretlen szereplők, képességek 

és más meglepetések várják őket!

Fedezd fel a  dinoszauruszok otthonát, ahol 

hőseink első alkalommal találkoznak Yoshival, 

valamint újra összecsaphatnak Bowserrel és 

seregével a  zseniálisan megtervezett pályá-

kon!

The Legend of Zelda: A Link to the Past

A Super Nintendóra megjelent A Link to the Past egy legendás epizód a sorozat tör-

ténelmében, amely híres hangulatos látványvilágáról, zseniális labirintusairól, és 

olyan mára nélkülözhetetlenné vált tárgyak bevezetéséről, mint a  Master Sword, 

a Pegasus cipők és a csáklya.
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Super Mario 64

Peach kastélyába látogatva Mario szembe-

sül vele, hogy Bowser és szolgái ismét elra-

bolták a hercegnőt. De valami megváltozott…ez-

úttal kalandja már 3D-s! Képeken át és falakról 

lógva Mario kitartóan keresi a hatalmas, varázsla-

tos világban elrejtett 120 Erő Csillagot, tele aka-

dályokkal, rejtett tárgyakkal, fejtörőkkel és ten-

gernyi ellenséggel! Mario széles repertoárral 

rendelkezik, mint futás, ugrás, úszás, taposás, és ütés, a hátraszaltó segítségével pe-

dig képes a legmagasabb platformokra is eljutni.

Mario Kart DS

Indítsd be a  motorod és csatold be az öved, mert itt 

a Mario Kart DS! A veteránokból és újoncokból álló sztár-

csapat 32 ördögien megtervezett pályán keresztül ver-

senghet a győzelemért olyan módokban, mint a Grand 

Prix, a Time Trial, a VS., a Battle és a Mission. Ez a sorozat 

első része, ami korábbi Mario Kart játékok klasszikus pá-

lyáit is tartalmazza, illetve ebben mutatkoznak be 

a  Blooper és Bullet Bill tárgyak, valamint az embléma 

szerkesztő a  kocsik testreszabásához. A  Mario Kart DS 

több tartalmat tartogat, mint amennyit ki tudnál 

rázni egy teknőspáncélból!

Yoshi’s Island DS

Térj vissza Yoshi szigetére egy eredeti kalandra a Super NES klasszikus szellemében. 

Yoshi nem csak Baby Marioval és Baby Luigival tud összeállni, hanem Baby Peach, 

Baby Donkey Kong, Baby Wario és Baby Bowser karakterekkel is! Yoshi még tankká, 

helikopterré és tengeralattjáróvá is képes átalakulni!

Utazz be öt bámulatos világot Yoshi útitársainak kü-

lönleges képességeit használva - Baby Mario csúszá-

sa, Baby Donkey Kong lengése vagy Baby Bowser tü-

zes lehellete - és állítsd meg az ördögi Kamek terveit!

©1994 Nintendo Co., Ltd. Game By Rare.

© 2002-2009 Nintendo

© 2010 Nintendo

©1995 Nintendo Co., Ltd. Game By Rare.

©1996 Nintendo Co., Ltd. Game By Rare.

Donkey Kong Country™

Donkey Kong klasszikus Super Nintendós kalandja visszatért! Ismerkedj meg újra 

DK, Diddy és Rambi csapatával a  játékban, amely megalapozta a  Donkey Kong 

Country-sorozat lebilincselő és kemény kihívást nyújtó játékmenetét! A felejthetet-

len pillanatokkal és titkokkal teli Donkey Kong Country mókásabb, mint egy hordó-

nyi majom!
Metroid Prime: Trilogy

Mítoszokkal átitatott, felfedezhető területekben gazdag és robbanékony akcióban 

bővelkedő három klasszikus Metroid játék egyetlen csomagban, melyek bemutat-

ják Samus Aran fejvadász kalandjait.

Super Mario Galaxy 2

Csatlakozz az egyetlen és páratlan Mariohoz, ahogy káprázatos bolygókon kalan-

dozik, ahol újabb akadályok és veszélyek várják a Super Mario Galaxy 2-ben! Merülj 

el az űrben úgy, mint még soha miközben Mario és Yoshi egy lenyűgöző új kaland-

ra indul! A kreatív galaxisok felfedezésével, a teljesen új tárgyakkal és a többjátékos 

lehetőségekkel a világ megmentése még sosem volt ilyen szórakoztató!

Donkey Kong Country 2™: 

Diddy’s Kong Quest

Donkey Kongot elrabolta a gonosz Kaptain K. Rool, aki 

váltságdíj gyanánt DK nehezen megszerzett banánkész-

letére szeretné rátenni a  mancsát - ám a  majmok 

nem adják fel ilyen könnyen! Ebben a kalózos té-

májú folytatásban nyolc vad és mókás világot fe-

dezhetsz fel Diddy és Dixie Kong szerepében 

a Kremlingek által uralt Krokodil-szigeten!

Donkey Kong Country 3: Dixie Kong’s Double Trouble!™

Az eredeti Donkey Kong Country-trilógia harmadik és egyben utolsó epizódjában 

Dixie és Kiddy különleges képességeit használhatod, hogy veszélyes vidékeken 

vághass át a a banán-madarak után kutatva, va-

lamint hogy végül legyőzhesd a  Kremlingek új 

urát, KAOSt!

Fedezz fel még több játékot!
Ízlésedtől és a játékokban szerzett jártasságodtól függetlenül, a Virtual Console kí-

nálatában mindig találsz majd valamit, amit élvezhetsz!

Wii játékok Wii U-n
Játssz klasszikus Wii játékokat úgy, ahogy emlékszel rájuk, vagy fedezz fel nagysze-

rű címeket, amik esetleg kimaradtak a Wii játékok letölthető változataival
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Hello!!!

A Miiverse kapcsolatot teremt a világ játékosai között!

A Miiverse egy vadonatúj hálózati szolgáltatás, amely a Mii-karakterek ál-

tal hozza össze a játékosokat. Oszd meg a világgal a körülötted zajló ese-

ményeket, a téged érdeklő témákat, vagy a videojátékos élményeidet!

Csatlakozz a világméretű közösséghez

A Miiverse segítségével könnyedén rátalálhatsz azokra, akik ugyanazokat 

a  játékokat szeretik, mint te. Minden egyes Wii U szoftver egyedi közös-

séggel rendelkezik, amelyen belül a gondolataidat, kérdéseidet és tapasz-

talataidat egyaránt megoszthatod, továbbá érdekes hozzászólásokat ol-

vashatsz a hozzád hasonló játékosoktól.

Fejezd ki magad! 

A Miiverse-ben nem csak szavakkal 

mutathatod ki gondolataid – a Wii 

U  GamePad segítségével írott szö-

vegeket és képeket egyaránt közzé 

tehetsz. Mutass meg mindent, ami 

a fejedben jár!

Hallasd a hangod bármikor!  

Nyomd meg a HOME gombot amikor csak akarod*, hogy tanácsokat ad-

hass, vagy rákérdezhess a megoldásra akár játék közben is!

*Bizonyos játékok, illetve játékelemek nem kompatibilisek ezzel a funkcióval.

Less be a kulisszák mögé 

Ha valamelyik Mii-karakter portréja mellett egy zöld alapon található pi-

pát látsz, akkor egy hivatalosan is visszaigazolt felhasználóval találkoztál. 

Tudj meg információkat első kézből a játékok fejlesztőitől!

A Wii U tulajdonosok számítógépen és PC-n is elérhetik a Miiverse felüle-

tét, így bárhol is vagy, mindig nyomon követheted a történéseket! Tudj 

meg többet: miiverse.nintendo.net

A Wii U Chat összeköti a nappalikat a TV segítségével

Oszd meg kedvenc interne-
tes oldalaidat barátaiddal és 
családtagjaiddal a TV képer-
nyőjén, vagy böngéssz kényel-

mesen a Wii U GamePad kijelző-

jén. A nagy képernyőn akár 

videókat is lejátszhatsz, mialatt 

a GamePad kijelzőjén tovább ször-

fözhetsz az interneten, újabb tar-

talmakat készítve elő, amelyeket 

a megfelelő pillanatig el is rejt-

hetsz a többiek elől!

Használd az internet bön-
gészőt akár a játék kellős kö-
zepén is a HOME gomb megnyo-

másával,és keress hasznos tippek, 

trükkök és tanácsok után anélkül, 

hogy ki kellene lépned hozzá!

A Wii U Chat használatával bármikor élő video-beszélge-
tésben lehet részed barátaiddal, amennyiben nekik is van 

egy Wii U konzoljuk. Legyenek éppen a világ bármely pontján, 

a Wii U és a TV mellett csak egy szélessávú internetkapcsolatra 

lesz szükségetek.

Ráadásul beszélgetéseitek során 

kreatívan használhatod a képernyőt
 akár rajzok és írott

üzenetek küldésére is!
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K. Mi az a Wii U GamePad? 

V: Wii U GamePad egy forradalmian új kontroller a Wii U konzolhoz, amely lehetővé teszi, hogy teljesen új módokon tapasztalhasd meg a video-

játékokat: folytasd a játékot akkor is, amikor más használja a TV készüléket, élj át egy új többjátékos élményt, és fedezd fel a jobbnál jobb le-

hetőségeket!

K. A Wii U GamePad használható Wii konzolhoz is?

V. Nem, a Wii U GamePad kizárólag a Wii U konzollal működik.

K. A Wii játékok futtathatóak Wii U konzolon?

V. A legtöbb Wii szoftver és kiegészítő kompatibilis a Wii U konzollal is.

K. Jár-e bármiféle külön költséggel a Nintendo Network ID létrehozása?

V.  Nintendo Network ID és más Wii U alkalmazások, mint a Miiverse, a Wii U Chat, vagy az internet böngésző mind ingye-

nesek, és a készülék megvásárlásával azonnal használhatra készek. Szélessávú internetkapcsolatra azonban szükség 

van, amelynek mindenkori díjazását az internetszolgáltató szabja meg.

K.Amennyiben bővíteni szeretném a Wii U rendszer tárolókapacitását, használhatok külső tárolóeszközöket 

is?

V.  A legtöbb felhasználó elégnek találja a választott konzolcsomag tárhelyét, ám ez utólag is bővíthető az USB 

csatlakozóval ellátott merevlemezek, pendrive-ok vagy akár SD kártyák használatával. További információkért lá-

togass el a www.nintendo.co.uk/wiiusupport weboldalra.

Gyakori kérdések 

Wii Balance Board™Wii Wheel™

Nunchuk™Wii Remote™ Plus + 

Jacket + Wrist Strap

Wii Classic 

Controller Pro

Wii Zapper™

Wii Sensor Bar

Visszafelé kompatibilitás 
A Wii U kompatibilis a korábbi Nintendo konzollal, így továbbra is használhatod az olyan iegészítőket, mint a Wii Remote Plus (és a Wii Remote) kontroller, 

a Nunchuk, vagy a Balance Board.
Megjegyzés: bizonyos kiegészítők és szoftverek nem kompatibilisek. 

Használható

Wii U konzollal 

Wii konzollal
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Összehasonlítás

/NintendoForgalmazoHU

www.nintendo.hu

*A rendszer tárolókapacitása összesen 8 GB, amelynek számottevő részét a rendszerfájlok teszik ki. Némely esetben külső tárolóeszközre lehet szükség a játékok letöltéséhez
**A rendszer tárolókapacitása összesen 32 GB, amelynek egy részét a rendszerfájlok teszik ki.

Akár 1080p HD-felbontású grafi ka 

Tévé nélküli játék     

Miiverse 

Wii U Chat

Wii Street U a Google támogatásával 

Internetes böngészés játék közben

Wii U játékok futtatása

Wii játékok futtatása 

Wii Remote kontrollerek és kiegészítők használata

Online játéklehetőség 

Letölthető játékok futtatása

Internetböngésző 

Tárolókapacitás*

• 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
Basic Pack: 8 GB* 

Premium Pack: 32 GB**

•

•

•

•

512 MB


