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Data wydania

Dostępna w sprzedaży

Data wydania

Dostępna w sprzedaży

Przeprowadzka do nowego miasta i zdobywanie nowych przy-

jaciół to ważne wydarzenie... Zwłaszcza, jeśli jesteś burmi-

strzem! Daj się ponieść fantazji projektując swoją własną wio-

skę, korzystaj z  dostępnych rozrywek – idź na  ryby, zmień 

wystrój swojego domu a także wiele innych!

Wyłącznie od ciebie zależy jak użyjesz władzy burmistrza. Mo-

żesz spędzać całe dnie wypoczywając i obserwując naturalny 

bieg świata lub zrobić z  niej dobry użytek i  stworzyć idealne 

miejsce do  życia. Buduj obiekty użyteczności publicznej, aby 

wszystkim żyło się lepiej, wprowadzaj zarządzenia, które zmie-

nią zasady funkcjonowania miasta, upiększaj swój dom różny-

mi rodzajami drzew, kwiatów i drzewek owocowych – możliwo-

ści są niezliczone!

Zacznij pracę w agencji nieruchomości Nook’s Homes i skup się na radości płynącej z projektowania domów 

w nowej grze ze świata Animal Crossing! Spotkaj wszystkich swoich przyjaciół-zwierzaków, odkryj jakie 

chcą mieć domy, a potem zaprojektuj je dla nich: wewnątrz i na zewnątrz, jak tylko chcesz! Możesz także 

zbierać karty amiibo* z ulubionymi zwierzakami, dzięki którym pojawią się one w grze!

*Sprzedawane oddzielnie

© 2013 Nintendo © 2015 Nintendo

Animal Crossing™: New Leaf Animal Crossing™: Happy Home Designer

Gatunek: symulacja     Wydawca: Nintendo     

Liczba graczy: 1-4     Gra w trybie lokalnym: Tak (2-4)     Gra w trybie download: Nie     

Gra w trybie online: Tak     StreetPass: Tak     SpotPass: Tak     PEGI: 3

Gatunek: symulacja     Wydawca: Nintendo     Nintendo Obsługa amiibo: Tak     

Liczba graczy: 1     Gra w trybie lokalnym: Nie      Gra w trybie download: Nie     

Gra w trybie online: Tak     StreetPass: Nie     SpotPass: Tak     PEGI: 3

Nowa odsłona, 
nowy rozdział życia!

Cechy gry
•  Wybierz miejsce, dostosuj dom z zewnątrz, zaprojektuj ogród, a na-

stępnie wejdź do środka i zajmij się wnętrzem. Decyduj o meblach, 

podłogach, ścianach i sufi tach!

•  Spraw, że miejski plac będzie tętnił życiem, tworząc przy nim szkoły 

i sklepy!

•  Dzięki kartom amiibo Animal Crossing o zaprojektowanie domu mogą 

Cię poprosić ulubione zwierzaki.

•  Karty amiibo można także wykorzystać, aby zaprosić zwierzaki do już 

zaprojektowanych domów lub przydzielić im role w obiektach miej-

skich!

•  Jeśli chcesz się pochwalić którymś ze swoich projektów, zawsze mo-

żesz się nim podzielić ze światem na Miiverse i innych portalach spo-

łecznościowych!

Twórz wymarzone domy, piękne ogrody i miejskie
place pełne życia dla przyjaciół z Animal Crossing!
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Data wydania

Dostępna w sprzedaży
© 2014 Nintendo
Original Game: © Nintendo / HAL Laboratory, Inc.
Characters: © Nintendo / HAL Laboratory, Inc. / Pokémon. / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. / SHIGESATO ITOI / APE inc. / INTELLIGENT SYSTEMS / SEGA / CAPCOM CO., LTD. / BANDAI NAMCO Games 
Inc. / MONOLITHSOFT / CAPCOM U.S.A., INC.

Super Smash Bros.™ for Nintendo 3DS

Gatunek: akcja, bijatyka     Wydawca: Nintendo     Liczba graczy: 1-4     

Gra w trybie lokalnym: Tak    Gra w trybie download: Nie     Gra w trybie online: Tak     

StreetPass: Tak     SpotPass: Tak     PEGI: 12

Super Smash Bros na Nintendo 3DS to pierwsza edycja tej słynnej gry na urządzenia prze-

nośne, w której zderzają się światy znane z wielu różnych gier! Zmierz się w rozgrywce 

maksymalnie trójki graczy, w trybie lokalnym lub przez internet, grając najsławniejszymi, 

kultowymi postaciami Nintendo. Piękne poziomy inspirowane klasycznymi grami Nin-

tendo będą świadkami zażartej walki – gdziekolwiek i kiedykolwiek zechcesz!

*Wymagane jest połaczenie z  bezprzewodowym internetem. Wymagana jest Rejestracja Nintendo Network ID i akceptacja warunków związanych z sie-
cią i polityką prywatności.

Dzięki amiibo uzyskasz dostęp do nowych rzeczy w swoich 

grach! Zdobywaj przedmioty, broń i inne obiekty w ulubio-

nych tytułach.

New Nintendo 3DS oraz New Nin-

tendo 3DS XL mają na dolnym ekra-

nie obszar umożliwiający odczyt

i zapis przez NFC, dzięki czemu w wy-

branych grach możesz używać amiibo! Na innych konsolach z rodziny Ninten-

do 3DS amiibo będzie działać dzięki dostępnemu od 2 października 2015 czyt-

nikowi NFC Reader/Writer accessory*.

W niektórych grach możesz zwiększać siłę swojego amii-

bo grając przy jego pomocy, dzięki czemu będzie wyjąt-

kowe! 

W Super Smash Bros. na  Nintendo 3DS i  Wii U  amiibo 

może stać się twoim najlepszym sprzymierzeńcem… Lub 

najsilniejszym wrogiem. Niech Twoje amiibo stanie się Fi-

gurkowym Graczem, który pomoże Ci w walce lub stanie na Twojej drodze do zwycięstwa. Im 

więcej Figurkowy Gracz walczy, tym staje się silniejszy – i zaczyna korzystać z taktyk przeciw-

ników!

Rozwałka w zasięgu ręki

Odblokuj nowe przedmioty!

Obsługiwane przez
Nintendo 3DS

Wytrenuj potężnego wojownika!

Gra

dostępna 

również na 

Wii U!

Data wydania

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

*Sprzedawane oddzielnie

Wystarczy stuknąć swoim amiibo w pole NFC na ekranie dotykowym konso-

li New Nintendo 3DS lub New Nintendo 3DS XL, aby w wybranych grach od-

kryć coś nowego! amiibo ma różne  zastosowania w różnych grach: być może 

uda Ci się odblokować nowe tryby rozgrywki, nową broń lub zmianę wyglą-

du postaci, a może nawet wzmocnić siłę amiibo, aby stało się idealnym dla 

Ciebie partnerem… Lub budzącym strach wrogiem! 

Do czego służy amiibo?
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Data wydania

Dostępna w sprzedaży
© 2013-2014 Nintendo

Tomodachi Life™ SUPER MARIO™ 3D LAND

Gatunek: akcja, platformówka     Wydawca: Nintendo    

Liczba graczy: 1     Gra w trybie lokalnym: Nie    Gra w trybie download: Nie     

Gra w trybie online: Nie    StreetPass: Tak     SpotPass: Nie    PEGI: 3

© 2011 Nintendo

Odkryj zupełnie nową 
przygodę Mario w znajomym 
świecie!

Pierwsza gra Mario w prawdziwym trójwymiarze 

wprowadza nową jakość w praktycznie każdym 

aspekcie rozgrywki. Ciesz się wyrazistą grafi ką 

i przygotuj się na niezapomniane wrażenia głębi, 

odległości i  prędkości w spektakularnym 3D, 

które możesz regulować!

SUPER MARIO 3D LAND oferuje zarówno 

nowe, jak i klasyczne umiejętności, które dają 

niezapomnianą rozrywkę pełną wyzwań 

i przygodę, w którą łatwo wsiąknąć, ale trud-

niej ukończyć.

Data wydania

Dostępna w sprzedaży

Twoi przyjaciele 

Twoje przygody. Twoje życie
Tomodachi Life to przezabawna gra w której bohaterami 

jesteś ty i wszyscy których znasz! Twórz postacie Mii wzo-

rowane na  członkach rodziny, przyjaciołach, zakwateruj 

ich w twoim własnym mieszkaniu. Twoje postaci mogą 

być takie, jak w prawdziwym życiu, albo przeciwnie – zu-

pełnie zwariowane! Jedno jest pewne: kiedy spotka się 

wiele różnych osobowości mogą dziać się przezabawne 

rzeczy! Pamiętaj, aby codziennie sprawdzać co życie zgo-

towało twoim postaciom!

Gatunek: Symulacja     Wydawca: Nintendo     

Liczba graczy: 1     Gra w trybie lokalnym: Tak    Gra w trybie download: Nie     

Gra w trybie online: Nie     StreetPass: Tak     SpotPass: Tak    PEGI: 3

  „Mój ojczym uwielbia ślimaki 

        winniczki. Uwielbia je tak bardzo, 

   że po ich zjedzeniu w radości 

                     wyskakuje aż na orbitę“

                „Gonić obiad 

              po całym stole? 

           Być ślimakiem?

    Sny są zawsze najlepsze!“

           „Gram z córką 

      i w grze staramy się                   

           kontaktować 

     ze stworzonymi przez 

nas na wzór gwiazd 

              postaciami“ 

                 „To jak fi lm, tylko 

    z przyjaciółmi z prawdziwego 

           życia – zdarzenia tu są 

        przypadkowe, ale bardzo 

                        zabawne“

       „Mój tata chce 

    umawiać się ze wszystkimi 

        oprócz mojej mamy!“
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Data wydania

Dostępna w sprzedaży

Pokémon Omega Ruby i Pokémon Alpha Sapphire zabiorą graczy 

w wyjątkową podróż pełną zbierania, walczenia i wymieniania 

się Pokémonami oraz starć z grupą chcącą wysuszyć lub zatopić re-

gion Hoenn.

• Wyrusz w podróż przez pełen naturalnego piękna region Hoenn.

• Poznaj nowe niezwykle silne formy powstałe z transformacji Le-

gendarnych Pokémonów Groudona i Kyogre’a.

• Zbliż się do odkrycia tajemnic Mega Ewolucji, 

przy okazji poznając nowe stworki z  tą po-

tężną zdolnością.

b k l h hhh b

Dwa klejnoty powracają

Gatunek: RPG, przygodówka     Wydawca: Nintendo     

Liczba graczy: 1-4     Gra w trybie lokalnym: brak informacji    Gra w trybie download: Nie     

Gra w trybie online: brak informacji     StreetPass: brak informacji    SpotPass: brak informacji    PEGI: 7

Pokémon Omega Ruby™ & Pokémon Alpha Sapphire™

© 2014 Pokémon. © 1995-2014 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. Pokémon, 

Pokémon character names and Nintendo 3DS are trademarks of Nintendo.

Data wydania

Dostępna w sprzedaży

Data wydania

2016

Pokémon X™ & Pokémon Y™ Pokémon™ Super Mystery Dungeon

Gatunek: RPG, przygodowa     Wydawca: Nintendo     

Liczba graczy: 1-4     Gra w trybie lokalnym: Tak    Gra w trybie download: Nie     

Gra w trybie online: Tak     StreetPass: Tak     SpotPass: Tak     PEGI: 7

Gatunek: RPG     Wydawca: Nintendo     

Liczba graczy: 1     Gra w trybie lokalnym: b/d    Gra w trybie download: b/d     

Gra w trybie online: b/d     StreetPass: b/d     SpotPass: b/d     PEGI: 7

© 2013 Pokémon. © 1995-2013 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. Pokémon, 

Pokémon character names and Nintendo 3DS are trademarks of Nintendo.

© 2015 Pokémon. © 1995-2015 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc. Pokémon, 

Pokémon character names and Nintendo 3DS are trademarks of Nintendo.

Rewolucja Pokémon!
Zapierający dech w piersiach trójwymiarowy świat czeka, aż rozpoczniesz swoją przygo-

dę w grze  Pokémon X i  Pokémon Y, wyłącznie na Nintendo 3DS. Wybierz się do Kalos, 

owianej tajemnicą krainy, stawiaj pierwsze kroki w świecie nowej generacji Pokémon 

i wybierz jednego z trzech Pokémonów w nowo odkrytym zestawie startowym!

Ciesz się unikalną, trójwymiarową rozgrywką (po raz pierwszy w historii gier Pokémon 

dla urządzeń przenośnych), a także poznaj nowy, magiczny typ Pokémona!

Połącz się z graczami na całym świecie za pomocą systemu wyszukiwania graczy, który 

pozwala znaleźć inne osoby grające w Pokémon X i Pokémon Y, odkryj nowe sposoby 

walki i trenowania Pokémonów!

* Niezbędny bezprzewodowy dostęp do Internetu. Wymagana rejestracja Nintendo Network ID oraz zaakceptowanie zasad użytkowania 
i polityki prywatności.

Nowa odsłona serii!
Gra Pokémon Super Mystery Dungeon na konsole z rodziny Nintendo 3DS przenosi graczy 

przemienionych w Pokémony do  świata zamieszkanego wyłącznie przez Kieszonkowe 

Stworki, w którym mają za zadanie przejść przez wiele losowo wygenerowanych lochów. 

Gracz, podobnie jak jego partner, może być jednym z 20 Pokémonów, a w całej grze znajdzie 

się ich aż 720!
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Data wydania

Dostępna w sprzedaży

Data wydania

Dostępna w sprzedaży

Stań do wyścigu z czasem i uratuj świat w The Legend of Zelda: Majora’s Mask 3D. Dołącz do Linka, który 

chce uchronić Terminę przed straszliwym losem – za trzy dni Księżyc spadnie na ziemię i zniszczy wszyst-

ko i wszystkich na swojej drodze. Przy pomocy magicznej Okaryny Czasu Link musi przenosić się w prze-

szłość i przeżyć te same trzy dni wiele razy, aby zapobiec katastrofi e i uratować świat.

Podczas swoich podróży w czasie poznaj zwyczaje napotkanych ludzi, zbierz niezbędne 

informacje i pomóż każdemu, komu tylko możesz. Pamiętaj jednak, że Twój czas jest 

ograniczony, zawsze masz tylko trzy dni na pomoc mieszkańcom Terminy, po któ-

rych trzeba ponownie cofnąć się trzy dni do tyłu…

•  Jest to w pełni odnowiona ceniona przez fanów gra z Nintendo 64, z odświeżo-

ną grafi ką i rozgrywką

•  Podróżuj w czasie, aby przeżyć te same trzy dni wiele razy i uratuj tajemniczą 

krainę

•  Zakładaj maski, aby używać specjalnych umiejętności i zmieniać się w róż-

ne stworzenia 

•  Steruj kamerą, aby rozejrzeć się po  okolicy i  łatwiej wybieraj przedmioty 

przy pomocy ekranu dotykowego

W najnowszej odsłonie serii The Legend of Zelda, troje Linków działa razem, aby przejść 

przez różnorodne poziomy pełne pułapek i zagadek. Trzech graczy dzieli ze sobą serca, dla-

tego muszą ze sobą współpracować, aby wspólnie pokonać wrogów i rozwiązać zagadki!

Każdy z trzech graczy kontroluje jednego z Linków i pomaga innym współtworząc „Totem”, 

aby dostać się w wyżej położone miejsca, ubierając różne kostiumy dające Linkowi zdolno-

ści pomocne w przejściu poziomu lub po prostu używając przedmiotów.

•  Jako Link graj z dwoma innymi Linkami i wspólnie rozwiązujcie zagadki, aby przechodzić 

przez kolejne plansze

•  W trybie dla jednego gracza wykorzystaj fi gurki, aby skompletować swoją drużynę

•  Niech jeden Link stanie na drugim, aby stworzyć „Totem” i trafi ć w nowe miejsca

•  Zbieraj przedmioty, aby tworzyć stroje, które wpłyną na Twoje umiejętności

© 2015 Nintendo © 2015 Nintendo

The Legend of Zelda™: MAJORAS MASK 3D The Legend of Zelda™: Tri Force Heroes

Gatunek: Akcja/Przygodówka      Wydawca: Nintendo     Nintendo Obsługa amiibo: Nie     

Liczba graczy: 1     Gra w trybie lokalnym: Nie      Gra w trybie download: Nie     

Gra w trybie online: Nie     StreetPass: Nie     SpotPass: Nie     PEGI: 12

Gatunek: Akcja/Przygodówka      Wydawca: Nintendo     

Liczba graczy: 1 lub 3      Gra w trybie lokalnym: Tak     Gra w trybie download: Tak     

Gra w trybie online: Tak      StreetPass: Nie     SpotPass: Tak     PEGI: 7

KONIEC JEST BLISKI...
CZY ZDOŁASZ URATOWAĆ ŚWIAT W 3 DNI?

Legendarna Drużyna

12 13



Data wydania

Dostępna w sprzedaży

Data wydania

06/11/2015

Skacz, ścigaj się, i rozbijaj do woli na wyspie Donkey 
Kong – grając zobaczysz niezwykłe poziomy gry 
włącznie z  zupełnie nowym poziomem Chmur do-
stępnym jedynie na Nintendo 3DS. Staw czoła wy-
zwaniom w Trybie Normalnym, gdzie Donkey Kong 
i  Diddy mają tylko po  dwa życia, albo zacznij 
od prostszego poziomu z trzema życiami dla każdej 
postaci. Niezależnie od  wybranego poziomu trud-
ności możesz przejść całą grę wspólnie z przyjaciół-
mi grając z użyciem bezprzewodowego łącza lokal-
nego. Możecie razem dostać małpiego rozumu!

Lubiany przez wielu mały robot powraca, tym razem w 

grze platformowej! W Chibi-Robo!™ Zip Lash na konsole 

z rodziny Nintendo 3DS Chibi-Robo używa swojej wtycz-

ki, aby walczyć z wrogami, dostawać się w nowe miejsca 

i rozwiązywać zagadki, a także zbierać ulepszacze wydłu-

żające kabel, co pomoże mu zdobywać przedmioty i od-

krywać ukryte obszary.

Małpi gaj w dżungli!

Włącz się w nową przygodę 

z Chibi-Robo

© 2013 Nintendo© 2015 Nintendo

Donkey Kong Country™ Returns 3DChibi Robo!™ Zip Lash

Gatunek: platformówka     Wydawca: Nintendo     

Liczba graczy: 1-2     Gra w trybie lokalnym: Tak    Gra w trybie download: Nie     

Gra w trybie online: Nie     StreetPass: Nie     SpotPass: Nie    PEGI: 3

Gatunek: Platformóka       Wydawca: Nintendo     Nintendo Obsługa amiibo: Tak     

Liczba graczy: 1     Gra w trybie lokalnym: b/d       Gra w trybie download: b/d      

Gra w trybie online: b/d      StreetPass: b/d      SpotPass: b/d      PEGI: 7

•  Wspinaj się, skacz, biegnij i rzucaj wtyczką w tej nowej 

grze platformowej

•  Uderzaj w wrogów i  pozwól wtyczce odbijać się 

od ścian, aby przejść dalej

•  Dostępne mnóstwo przedmiotów do zebrania

•  Możesz użyć amiibo Chibi-Robo, aby zmienić Chibi-Robo w „Su-

per Chibi-Robo” lub skorzystać z automatu z zabawkami i odbloko-

wywać Figurki w grze.

Cechy gry
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Data wydania

Dostępna w sprzedaży

Data wydania

Dostępna w sprzedaży

Cooking Mama: Bon Appétit! Gardening Mama: Forest Friends

Gatunek: Gotowanie        Wydawca: Nintendo     Nintendo Obsługa amiibo: Nie     

Liczba graczy: 1-4     Gra w trybie lokalnym: Nie      Gra w trybie download: Tak    

Gra w trybie online: Nie      StreetPass: Nie      SpotPass: Tak     PEGI: 3

Gatunek: Symulacja         Wydawca: Nintendo     

Nintendo Obsługa amiibo: Nie      Liczba graczy: 1-4     Gra w trybie lokalnym: Nie      

Gra w trybie download: Nie    Gra w trybie online: Nie      StreetPass: Nie      

SpotPass: Tak     PEGI: 3
© 2015 Nintendo Co. Ltd.

© 2015 COOKING MAMA LIMITED / Developed by OFFICE CREATE © 2015 Nintendo Co. Ltd.

© 2015 COOKING MAMA LIMITED / Developed by OFFICE CREATE

Nie ma to jak domowe jedzenie Mamy. W Cooking 

Mama: Bon Appétit! na konsole z rodziny Nintendo 

3DS Twoim zadaniem jest udoskonalanie przepisów 

i ciągłe testowanie zdolności kulinarnych.

Oczywiście pomoże Ci w tym Mama! Zabawa nie 

kończy się na kuchni: nakarm głodne kotki, zbieraj 

warzywa, obsługuj klientów w sklepie Mamy 

i nie tylko. W grze jest dostępnych aż 30 mini-

gier. Wybierz strój dla Mamy i  udekoruj jej 

dom wedle uznania przy pomocy wielu 

dostępnych przedmiotów. Wykorzystaj też 

ekskluzywne rzeczy rozsyłane tylko przez 

SpotPassa.

W Gardening Mama: Forest Friends na konsole z ro-

dziny Nintendo 3DS możesz wyhodować ponad 50 

rodzajów roślin w ogrodzie swoich marzeń.

Razem z Mamą przemień pusty obszar w ogród pe-

łen pięknych i  zdrowych upraw, zagraj w mini-gry 

podczas planowania przestrzeni i  dostarczaj plony 

do  sześciu różnych sklepów prowadzonych przez 

Twoich przyjaciół – zwierzaki.

Data wydania

Dostępna w sprzedaży
© 2014 Natsume Inc. © & ® Harvest Moon. All rights reserved. Licensed to and published by Rising Star Games. Nin-

tendo 3DS is a trademark of Nintendo. © 2015 Nintendo.

Harvest Moon: The Lost Valley

Gatunek: Symulacja         Wydawca: Rising Star Games     Nintendo Obsługa amiibo: Nie     

Liczba graczy: 1    Gra w trybie lokalnym: Nie      Gra w trybie download: Nie    

Gra w trybie online: Nie      StreetPass: Nie      SpotPass: Nie     PEGI: 3

Przywróć pory roku i  zbuduj farmę na  swój własny sposób. W Zaginionej Dolinie 

(Lost Valley) panuje wieczna zima i to Ty masz za zadanie odnaleźć Boginię Zbiorów 

(Harvest Goddess) oraz zająć się uprawą roli, aby przywrócić Dolinie jej dawną 

chwałę!

Możesz grać jako chłopak lub dziewczyna, dostosować wygląd swoich włosów oraz 

swoje ubrania i spróbować stworzyć jak najlepszą farmę!

Hoduj i  zbieraj rośliny uprawne, zajmij się zwierzakami i  upiększ okolicę tworząc 

grządki z kwiatami. Wypatruj gości z Doliny, którzy będą chcieli z Tobą handlować. 

Zarabiaj na sprzedawaniu swoich plonów, a z zysków udoskonal farmę, aby była co-

raz bliższa Twojemu ideałowi. Osoby mijające Twoją farmę mogą też poprosić Cię 

o przysługę, np. o znalezienie pewnego przedmiotu. Pomóż swoim sąsiadom i do-

brze ich poznaj. Zawalcz o serce swojego wybranka lub swojej wybranki, weź z nim 

lub z nią ślub i razem załóżcie rodzinę.

Twoja farma na Twój sposób
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Data wydania

Dostępna w sprzedaży

Data wydania

Dostępna w sprzedaży

Przyszłość piłki nożnej jest w Twoich rękach!

Walcz o przyszłość piłki nożnej w Inazuma Eleven GO Chrono Stones: Wildfi re i Inazuma Ele-

ven GO Chrono Stones: Thunderfl ash na Nintendo 3DS i 2DS. 

Drużyna Raimon Jr. High powraca w tym ponadczasowym RPG z nowymi „uzbrojonymi” Du-

chami Walki, nowymi postaciami i nowymi przygodami! Walcz z trzema kolegami, także w 

trybie potyczek dwa-na-dwa, i wymieniaj się piłkarzami uzyskanymi podczas gry. Połącz 

się z  Internetem, aby pobrać nowe przedmioty i  postacie przez SpotPassa* i  aktywuj 

StreetPassa, aby uzyskać informacje o innych drużynach, z którymi rozegrasz mecz. Bę-

dąc w przeszłości i patrząc w przyszłość musisz stworzyć najlepszą drużynę, aby nie 

dopuścić do zniknięcia piłki nożnej! 

Uratuj świat piłki nożnej!

W pierwszym dniu szkoły w Raimon Jr. High jako pierwszoroczny Arion Sherwind od-

krywasz, że czeka cię wspaniała przygoda, gdy szemrana drużyna pod nazwą Fifth 

Sector stara się zamknąć szkółkę piłkarską! Poznaj szkołę i  miasto, rozmawiaj 

z ludźmi, a następnie werbuj do drużyny największe talenty spośród ponad 

tysiąca graczy! Trenuj, aby podwyższać pozycję drużyny w rankingach za-

nim weźmiesz udział w bitwie 5 na 5 lub w pełnych meczach przeciwko in-

nym drużynom. Podczas gry używaj specjalnych manewrów i unikalnego 

systemu Fighting Spirits, aby wygrać puchar Saints’ Way i uratować ten pięk-

ny sport.

Możesz grać przeciwko maks. 3 graczom w trybie gry lokalnej, lub podjąć wy-

zwania StreetPass od  innych graczy. Tempo akcji jest zawrotne, odnowiona 

grafi ka dostępna jest w dwóch wersjach – Li-

ght i Shadow – a każda z nich zawiera zupełnie 

nowe postacie i techniki.

Inazuma Eleven® GO Chrono Stones: 
Wildfi re / Thunderfl ash

Inazuma Eleven® GO: Light / Shadow

Gatunek: RPG/Sport          Wydawca: Nintendo     Nintendo Obsługa amiibo: Nie     

Liczba graczy: 1-4    Gra w trybie lokalnym: Tak      Gra w trybie download: Nie    

Gra w trybie online: Tak      StreetPass: Tak      SpotPass: Tak     PEGI: 12

Gatunek: RPG, sportowa     Wydawca: Nintendo     

Liczba graczy: 1-4     Gra w trybie lokalnym: Tak    Gra w trybie download: Nie     

Gra w trybie online: Nie    StreetPass: Tak     SpotPass: Tak    PEGI: 12

© 2015 LEVEL-5 Inc. Published by Nintendo.© 2014 LEVEL-5 Inc. Published by Nintendo.

* Niezbędny bezprzewodowy dostęp do Internetu. Wymagana rejestra-
cja Nintendo Network ID oraz zaakceptowanie zasad użytkowania i po-
lityki prywatności.

18 19



Data wydania

Dostępna w sprzedaży

Data wydania

Dostępna w sprzedaży

Mario & Luigi™: Dream Team Bros. Mario Party™: Island Tour

Gatunek: RPG, przygodowa     Wydawca: Nintendo    

Liczba graczy: 1     Gra w trybie lokalnym: Nie    Gra w trybie download: Nie     

Gra w trybie online: Nie    StreetPass: Nie     SpotPass: Nie    PEGI: 3

Gatunek: Party     Wydawca: Nintendo    

Liczba graczy: 1-4     Gra w trybie lokalnym: Nie    Gra w trybie download: Tak     

Gra w trybie online: Nie    StreetPass: Tak     SpotPass: Nie    PEGI: 3

© 2013 Nintendo. Developed by ALPHADREAM © 2013 Nintendo

Mario, Luigi, pobudka!

Księżniczka Peach została wessana do krainy snów przez typa spod ciemnej gwiazdy! Aby 

ją uratować, Mario będzie musiał wkroczyć do (zaskakująco dziwacznego) snu Luigiego! 

Pomóż Mario przebyć krainę snów kontaktując się ze śpiącym Luigim w świecie rzeczywi-

stym, walcz z przeciwnikami, zdobywaj doświadczenie i odkrywaj nowe, zadziwiające kra-

iny – a wszystko to w super bajecznym 3D.

Zgromadź przyjaciół na najwspanialszą Mario przy-

godę! Odkrywajcie razem nowe plansze do  gry 

usłane niespodziankami i  sztuczkami w ponad 80 

minigrach! Z przyjaciółmi Mario Party nigdy się nie 

kończy!

Data wydania

Spring 2016

Światy znane z gier „Mario i Luigi” i „Paper Mario” zderzają się ze sobą! Postacie takie 

jak Paper Mario, Księżniczka Peach, Bowser czy Toad wychodzą z kartek książki i tra-

fi ają do trójwymiarowego świata, co prowadzi do wielu zabawnych i niebez-

piecznych sytuacji! Kieruj trójką bohaterów – pokonaj armię Bowsera, 

rozwiązuj zagadki i bierz udział w misjach. 

„Paper Mario” w świecie „Mario & Luigi”

© 2015 Nintendo. Developed by ALPHADREAM

Mario & Luigi™: Paper Jam Bros.

Gatunek: RPG akcji      Wydawca: Nintendo    

Liczba graczy: 1     Gra w trybie lokalnym: Nie    Gra w trybie download: Nie     

Gra w trybie online: Nie    StreetPass: Nie     SpotPass: Nie    PEGI: 3

provisional

Cechy gry

•  Aby pomóc Mario i Luigiemu wykorzystaj wyjątkowe zdolności Paper Ma-
rio – niech zmienia się w samolocik, przechodzi przez szczeliny i  tworzy 
swoje kopie

•  Wszystkie trzy postacie razem mogą wykonywać potrójne ruchy i potrójne 
ataki!

•  Kiedy Bowser zaatakuje wielkimi modelami, pokaż swój kartonowy mono-
lit, któremu siłę daje taniec.
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Data wydania

Dostępna w sprzedaży

Data wydania

Dostępna w sprzedaży

Paper Mario™: Sticker Star Mario Golf™: World Tour

Gatunek: RPG, przygodowa     Wydawca: Nintendo    

Liczba graczy: 1     Gra w trybie lokalnym: Nie    Gra w trybie download: Nie     

Gra w trybie online: Nie    StreetPass: Nie     SpotPass: Nie    PEGI: 3

Gatunek: sportowa     Wydawca: Nintendo    

Liczba graczy: 1-4     Gra w trybie lokalnym: Tak    Gra w trybie download: Nie     

Gra w trybie online: Tak    StreetPass: Tak     SpotPass: Tak    PEGI: 3

© 2012 Nintendo © 2013 Nintendo

Daj się wciągnąć!Daj się wciągnąć!
Podczas dorocznego festynu naklejek Decalburd zo-

stał porwany na  kawałeczki przez Bowsera i  teraz 

Mario musi poskładać wszystkie naklejki razem. Od-

krywaj różnorodne ścieżki wśród piaszczystych pu-

styń, mroźnych gór, mrocznych lasów, walcz ze zna-

nymi przeciwnikami za  pomocą naklejek, aby 

używać nowych ekscytujących ataków. Spłaszcz 

świat i  układaj na  nim specjalne fragmenty, dzięki 

czemu odkryjesz ich sekrety, tajemne drogi i  przy-

wróć porządek na świecie.

Zawalcz o golfowe złoto! 
Mario, Luigi i  przyjaciele chwytają za  kije golfowe 

i rozpoczynają turniej! Używaj tradycyjnych uderzeń 

lub superstrzałów, które ułatwią Ci trafi enie do doł-

ka, niezależnie od tego, czy grasz w pojedynkę, czy 

z nieznajomym z drugiego końca świata. Golf nigdy 

nie dawał tyle radości!

Data wydania

2016

YO-KAI WATCH™

Gatunek: RPG      Wydawca: Nintendo    

Liczba graczy: 1-X     Gra w trybie lokalnym: b/d     Gra w trybie download: b/d      

Gra w trybie online: b/d     StreetPass: b/d      SpotPass: b/d     PEGI: 7

© LEVEL-5 Inc.

YO-KAI WATCH™ to japoński fenomen kulturowy – gry, anime i manga o setkach 

czasem słodkich, czasem strasznych, a zazwyczaj psotnych Yo-kai, które zamiesz-

kują nasz świat. Ukrywają się wszędzie! Znajdź je, zaprzyjaźnij się z nimi i stwórz 

z nich drużynę, aby walczyć ze złymi Yo-kai i pomagać ludziom w potrzebie! 

Dzięki zegarkowi Yo-Kai Watch możesz zobaczyć zwykle niewidzialne Yo-kai, 

które ukrywają się w Twoim mieście. Wiele z nich sprawia ludziom problemy, 

dlatego będziesz musiał stworzyć drużynę złożoną z sześciu Yo-kai na swoim Yo-

kai Wheelu i wzywać ją w razie potrzeby. Każdy Yo-kai ma inną osobowość 

i inne umiejętności, dlatego do rozwiązywania różnych problemów i walki 

ze złymi Yo-Kai będziesz musiał używać różnych drużyn.

Znajdź, zaprzyjaźnij się i walcz Znajdź, zaprzyjaźnij się i walcz 

z setkami Yo-kaiz setkami Yo-kai
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Cyrkowiec

Żuk

Dzwon

wiec

uk

Data wydania

Dostępna w sprzedaży

Wciel się w Yoshiego w przygodowej grze platformowej! Będziesz mieć okazję 

zwiedzić piękną wyspę, zmierzyć się z łotrami i obrzucić ich jajami, wszystko aby 

chronić małego Mario! 

Twoja podróż ma na celu połączenie rozdzielonych braci: mały Luigi został porwa-

ny. Przemierzaj Egg Island, miejsce wypełnione wrogami i  tajemnicami. Używaj 

kontrolerów, aby panować nad transformacjami Yoshiego, turlaj Mega Jajkotarany 

i zdobywaj cenne przedmioty. Yoshi’s New Island to raj dla graczy lubiących ciekawą 

rozgrywkę, minigry, w których można współpracować z przyjacielem i piękną grafi kę! 

Yoshi i jego ba-jajeczna przygoda!

Yoshi‘s New Island™

Gatunek: akcja, platformówka     Wydawca: Nintendo     

Liczba graczy: 1-2     Gra w trybie lokalnym: Tak    Gra w trybie download: Tak     

Gra w trybie online: Nie    StreetPass: Nie     SpotPass: Tak    PEGI: 3

© 2014 Nintendo

Data wydania

Dostępna w sprzedaży

Kirby™: Triple Deluxe

Gatunek: platformowa     Wydawca: Nintendo     

Liczba graczy: 1-4     Gra w trybie lokalnym: Tak    Gra w trybie download: Tak     

Gra w trybie online: Nie     StreetPass: Tak     SpotPass: Nie    PEGI: 7

©2014 HAL Laboratory, Inc. / Nintendo

Będziesz potrzebował całej mocy Kir-

by’ego, by uratować króla Dedede w tej 

dwuwymiarowej platformówce! Zbieraj 

Słoneczne kamienie, podjadaj po  dro-

dze, przejmuj umiejętności przeciwni-

ków aby ich pokonać. Jeśli uda ci się 

zdobyć Cudowny Owoc, staniesz się hi-

pernową, będziesz mógł pochłaniać 

wielkie przedmioty i wypluwać strzały w 

przeciwników! 

Weź ze sobą troje przyjaciół na  walkę 

zwaną Kirby Fighters – potrzeba tylko 

jednej kopii gry aby wszyscy mogli się 

bawić! Udowodnij, że jesteś niepokona-

ny w Dedede’s Drum Dash wyginając się 

w rytm muzyki, zbierając monety i uni-

kając przeciwników. Jest 256 retro brelo-

ków do zebrania i wymiany przez Street-

Pass!

Potrójna zabawa!Potrójna zabawa! Nowe  umiejętnościNowe  umiejętności
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Super Super   
poziomy 
poziomy 

do pobrania!
do pobrania!

Data wydania

Dostępna w sprzedaży

Luigi powraca z  nową misją: w Luigi’s Mansion 3 
na Nintendo 3DS trzeba wykurzyć kilka upartych du-
chów z kilku super strasznych domów. Uzbrojony w 
swój zaufany odkurzacz na duchy „Poltergust“, brat 
Mario wkracza na  scenę, aby złapać te uciążliwe 
straszydła. Pewnie, Luigi jest nerwowym typem go-
ścia, wolałby trzymać się z daleka od duchów – ale 
teraz to do niego należy pokonanie przeciwnika!

Mnóstwo zagadek w grze Luigi’s Mansion pod-
da twoje szare komórki prawdziwej próbie. Róż-
ne rodzaje duchów straszą w poszczególnych 
domach, więc lepiej porządnie się uzbrój, aby 
pomóc bojaźliwemu Luigiemu pokonać każ-
dego z nich!

Do czterech graczy może połączyć swe siły w 
polowaniu na paranormalne stwory i rozwią-
zywaniu zagadek, zarówno przez Internet, 
jak i siedząc na jednej kanapie.

Luigi‘s Mansion™ 2

Gatunek: akcja, przygodowa     Wydawca: Nintendo     

Liczba graczy: 1-4     Gra w trybie lokalnym: 2-4    Gra w trybie download: 2-4     

Gra w trybie online: 2-4    StreetPass: Nie     SpotPass: Nie    PEGI: 7

© 2013 Nintendo

Data wydania

Dostępna w sprzedaży
© 2012 Nintendo

New Super Mario Bros.™ 2

Gatunek: akcja, platformówka     Wydawca: Nintendo    

Liczba graczy: 1-2     Gra w trybie lokalnym: Tak    Gra w trybie download: Nie     

Gra w trybie online: Nie    StreetPass: Tak     SpotPass: Tak    PEGI: 3

Mario powraca w dwuwymiarowej platformówce wypełnionej świetnymi bonusami i napa-

kowanej monetami! Zbieraj tyle monet, ile tylko możesz – uda ci się zdobyć milion? Każdy 

poziom zawiera wyjątkowe źródła monet, np. Złote kręgi, które zmieniają przeciwników w 

ich złote odpowiedniki, czy Złoty kwiat który daje Mario umiejętność zmieniania niemal 

wszystkiego na swej drodze w złoto. Istnieje również możliwość grania z przyjacielem w lo-

kalnym trybie wieloosobowym, oraz specjalny tryb Con Rush – przejdź przez trzy poziomy 

mając tylko jedno życie! Ile monet uda Ci się zebrać?

Mario rozbija bank w świecie Mushroom KingdomMario rozbija bank w świecie Mushroom Kingdom

Gra dostępna również 

w specjalnym zestawie 

z konsolą Nintendo 2DS
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© 2011 Nintendo

Mario Kart™ 7

Data wydania

Dostępna w sprzedaży

* Wymagane jest połaczenie z  bezprzewodowym internetem. Wymagana jest Rejestracja Nintendo Network ID i akcep-
tacja warunków związanych z siecią i polityką prywatności.

Gatunek: wyścigi     Wydawca: Nintendo    

Liczba graczy: 1 (2-8 w trybie wieloosobowym)     Gra w trybie lokalnym: Tak (2-8)    Gra w trybie download: Tak (2-8)     

Gra w trybie online: Tak (2-8)    StreetPass: Tak     SpotPass: Tak    PEGI: 3

Samochody na start!
Przedstawiamy nowy wymiar wyścigów samochodowych! Mario Kart 7 przenosi emo-

cjonującą rozgrywkę w cudowne 3D! Po raz pierwszy pojazdy mają nowe funkcje, takie 

jak wzbijanie się w przestworza czy nurkowanie w głębie mórz. Nowe trasy, umiejętno-

ści i opcje dostosowania pojazdu do własnych potrzeb sprawiają, że wyścigi samocho-

dowe zyskują nowy blask. Znajome twarze ze świata Mushroom Kingdom powracają 

do gry, a oprócz nich pojawia się też sporo nowych postaci, gotowych aby pokazać się 

z najlepszej strony!

• Pokaż swój styl zmieniając wygląd karoserii i kół samochodu, i zyskaj przewagę nad 

przeciwnikami.

• 16 nowych tras, włączając w to Wyspę Wuhu i  dżunglę z  gry Donkey Kong Country 

Returns oraz ulubione trasy z  poprzednich edycji zabiorą graczy na  emocjonujące 

przejażdżki po górach, pustyniach, i dzikich rzekach

• Ścigaj się jako ulubiona postać ze świata Mushroom Kingdom, zwłaszcza, że dostępne 

są również postaci Metal Mario, Lakitu, a nawet twoja własna postać Mii!

• Zdobądź nowe przedmioty takie jak Fire Flower, który pozwala ci miotać ogniste kule 

do przodu i do tyłu

• Rywalizuj ze znajomymi w lokalnym trybie bezprzewodowym lub online
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Weź udział w
pokazach mody!

Stwórz swojego 
bohatera!

Zbadaj trendy 

na mieście!

W
pok

Data wydania

Dostępna w sprzedaży

Data wydania

Dostępna w sprzedaży

Fantasy Life™ Disney Magical World

Žánr: RPG       Vydavatel: Nintendo    

Počet hráčů: 1-3    Lokální hra: Ano   Download Play: Ne     

Internet: Ano    StreetPass: Ano     SpotPass: Ano    PEGI: 7

Gatunek: RPG     Wydawca: Nintendo     

Liczba graczy: 1-3     Gra w trybie lokalnym: Tak    Gra w trybie download: Nie     

Gra w trybie online: Tak    StreetPass: Tak     SpotPass: Tak    PEGI: 7

© 2014 LEVEL-5 Inc. ILLUSTRATION/©YOSHITAKA AMANO

Twój świat. Twoja misja. Twoje życie.
Wyrusz w niezapomnianą przygodę, wybierz życie, jakie chcesz! Ta porywająca gra RPG 

od  LEVEL-5 pozwoli ci stworzyć niepowtarzalnego bohatera! W dowolnym momencie 

możesz przebierać pomiędzy 12 różnymi życiami; wybieraj spośród: Maga, Paladyna, Ku-

charza, Górnika i wielu innych! Każde życie to inne umiejętności, możesz więc wymieniać 

je gromadząc materiały, sprytnie tworząc przedmioty, lub próbując sił w walce!

Poznaj ogromny, otwarty świat, zbieraj i twórz setki przedmiotów, wykonuj zadania aby 

pomóc niezliczonym postaciom w grze, i uratuj krainę Reveria! Kim zostaniesz dziś?

© Disney

Za górami, za lasami...
Zupełnie nowy świat czeka na fanów Disneya, dostępny na urządzeniach Nintendo 3DS 

i 2DS. Po stworzeniu osobistego awatara i niepowtarzalnego życia jak z bajki, gracze wy-

bierają się w trójwymiarową podróż, w której udział weźmie ponad 60 kultowych posta-

ci z fi lmów Disneya, w świecie inspirowanym Alicją w Krainie Czarów, Kopciuszkiem, Ala-

dynem i  innymi. Disney jest obecny cały czas, gdy gracze wchodzą w interakcje 

z ulubionymi postaciami, pracują w kawiarni aby zdobywać walutę w grze, wybierają się 

polować na duchy czy w odwiedziny do miast swoich przyjaciół używając lokalnego try-

bu wieloosobowego.

Data wydania

Dostępna w sprzedaży

Nintendo presents: New Style Boutique™

Gatunek: sklep     Wydawca: Nintendo    

Liczba graczy: 1-4     Gra w trybie lokalnym: Nie    Gra w trybie download: Nie     

Gra w trybie online: Tak    StreetPass: Nie     SpotPass: Tak    PEGI: 3

© 2012 Nintendo / syn Sophia

Opakowanie ulegnie zmianie

Świat mody czeka na was!
Interesujecie się modą? Sądzicie, że uda wam się z  łachmaniarza 

stworzyć stylowego modnisia? W New Style Boutique możecie się 

stać trendsetterem, którym zawsze chcieliście być!

Na początku będziecie sprzedawcą, który będzie pomagać klientom 

przy wyborze produktów, które będą im pasować, a ich zadowole-

nie będzie waszą przepustką do sukcesu: po jakimś czasie otworzy-

cie swój własny sklep! 

 Dzięki wam szybko zacznie się zmieniać moda w całym mieście i za-

cznie was odwiedzać co raz więcej klientów. Swój talent możecie 

spożytkować na  ponad 12  000 przedmiotach: możliwości są nie-

ograniczone!  

JUŻ WKRÓTCE

20/11/2015
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Data wydania

Dostępna w sprzedaży

Poznaj nowe funkcje i obudź 
swoją kreatywność!

Ucz się nowych umiejętności oraz technik dzięki 
wyczerpującym lekcjom, niezależnie od tego, czy jesteś 

początkującym czy stałym bywalcem Art Academy!

Kompletna pracownia 
artystyczna czeka na ciebie

Nowe materiały, 
narzędzia i lekcje!

New Art Academy™

Gatunek: edukacyjna     Wydawca: Nintendo    

Liczba graczy: 1     Gra w trybie lokalnym: Nie    Gra w trybie download: Nie     

Gra w trybie online: Nie    StreetPass: Nie     SpotPass: Tak    PEGI: N/D

© 2012 Nintendo.

Dziel się swoją twórczością 
z przyjaciółmi i rodziną!Pobierz 

więcej lekcji

Stwórz własne 
arcydzieło

Wybieraj spośród ponad  

30 lekcji!

Każdy 
może zostać 

artystą!

Data wydania

Dostępna w sprzedaży
Toy Poodle 

& New Friends

French Bulldog 

& New Friends

Golden Retriever 

& New Friends © 2011 Nintendo

Gatunek: symulacja     Wydawca: Nintendo    

Liczba graczy: 1     Gra w trybie lokalnym: Nie    Gra w trybie download: Nie     

Gra w trybie online: Nie    StreetPass: Tak     SpotPass: Tak    PEGI: 3

nintendogs™ + cats

Szczeniaki i kociaki chcą 

rozpocząć z Tobą nowe życie!

* W przypadku konsoli Nintendo 2DS, wyświetlany obraz będzie dwudwymiarowy.

Będziesz miał wrażenie, że możesz wyciągnąć rękę i dotknąć psa lub kota na twoim Nintendo 3DS 

lub 2DS.

Im więcej uwagi poświęcasz swoim futrzanym przyjaciołom, tym lepiej! Daj im zabawki, wypro-

wadź je na spacer albo je wytresuj. Czemu nie zrobić tego wszystkiego na ekranie swojej konsoli?

Nawiąż więź ze swoimi zwierzakami na Nintendo 3DS lub Nintendo 2DS 

Wybierz futrzaka i zacznij się o niego troszczyć. Głaszcz go, wołaj do siebie, podziwiaj! Im więcej czasu poświęcisz 

zwierzakowi tym mocniejszą więź będziesz z nim czuł. Ruchy i miny zwierzaków są tak realistyczne, że będziesz 

miał wrażenie, jakby futrzak naprawdę siedział obok Ciebie. 

Możesz głaskać swojego zwierzaka po brzuszku

Zarówno koty jak i psy są trójwymiarowe*, więc 

możesz łatwo głaskać je pod brodą lub po brzuszku!

Twoi podopieczni poznają Cię!

Twoje szczeniaki i kocięta nauczą się poznawać Twoją twarz. Mogą nawet podejść 

do ekranu i dać ci całusa w postaci liźnięcia.

Pochwal się swoim futrzakiem dzięki StreetPass.

StreetPass pozwoli Ci na wymianę informacji o wirtualnych zwierzaczkach i o Mii. 

Możesz też wysłać zdjęcia futrzaka do innych użytkowników.
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Data wydania

Dostępna w sprzedaży

Data wydania

Dostępna w sprzedaży

Professor Layton 

and the Azran Legacy™

Gatunek: logiczna, przygodowa     Wydawca: Nintendo     

Liczba graczy: 1     Gra w trybie lokalnym: Nie    Gra w trybie download: Nie     

Gra w trybie online: Nie    StreetPass: Tak     SpotPass: Tak    PEGI: 7

© 2013 LEVEL-5 Inc.

Ostatni rozdział serii o Profesorze Laytonie to rozwiązywanie zagadek o wadze świato-

wej!

Dołącz do  Laytona i  jego dzielnych asystentów Luka i  Emmy w podróży statkiem po-

wietrznym do lodowej krainy Froenborgu, która będzie pierwszym krokiem ku rozwikła-

niu tajemnicy starożytnej cywilizacji Azran. Podróż może rozpocząć się w zimnym miej-

scu, ale nie zdążysz zmarznąć, ponieważ po  drodze czeka wiele zagadek oraz 

interaktywnych łamigłówek!

Wybierz się w podróż do średniowiecznej krainy Labiryntii gdzie magia i czary są jak naj-

bardziej prawdziwe. Wciel się w postać osławionego detektywa-profesora Laytona i nie-

zawodnego adwokata Phoenixa Wrighta i rozwikłaj tę najtrudniejszą sprawę!

Przeprowadź śledztwo, szukaj w mieście wskazówek, rozwiązuj zagadki, broń swojego 

klienta w sądzie, przesłuchuj świadków, wyłapuj kłamstwa i sprzeczności. Dostarczaj do-

wodów. Odkryj prawdę!

Ta niezwykła pozycja oferuje zupełnie nową szatę grafi czną, piękną ścieżkę dźwiękową 

oraz daje możliwość przesłuchiwania kilku świadków na raz. Czy masz odwagę stanąć 

po stronie prawdy?

Puzzle & Dragons Z i Puzzle & Dragons: Super Mario Bros. Edition to wydanie dwa-

w-jednym. Obie gry łączą ze sobą elementy RPG z logiczną rozgrywką polegającą 

na łączeniu ze sobą trzech elementów. Przechodź przez lochy, kieruj różnymi 

stworami i naucz się posługiwać różnymi typami Kul, aby pokonać hordy 

nieprzyjaciół!

Professor Layton 

vs Phoenix Wright™ Ace Attorney
Gatunek: logiczna, przygodowa     Wydawca: Nintendo     

Liczba graczy: 1     Gra w trybie lokalnym: Nie    Gra w trybie download: Nie     

Gra w trybie online: Nie    StreetPass: Nie     SpotPass: Nie    PEGI: 12

©2014 LEVEL-5 Inc. ©CAPCOM CO., LTD. 2014

Trademarks are property of their respective owners.

Data wydania

Dostępna w sprzedaży

Puzzle & Dragons Z + Puzzle & Dragons Super Mario Bros.™ Edition

Gatunek: Logiczna/RPG           Wydawca: Nintendo     Nintendo Obsługa amiibo: Nie     

Liczba graczy: 1    Gra w trybie lokalnym: Nie      Gra w trybie download: Nie    

Gra w trybie online: Nie      StreetPass: Tak      SpotPass: Nie     PEGI: 7

© GungHo Online Entertainment, Inc. © Nintendo. 

W grze Puzzle & Dragons Z dostępny jest tryb fabularny, ponad 250 przeciwni-

ków do zrekrutowania i rozbudowany system ewolucji i rozwoju stworów! Znaj-

dziesz tutaj całe mnóstwo dodatkowej zawartości do odblokowania i  rzadkich 

stworów do zebrania, dzięki czemu gra szybko Ci się nie znudzi!

Akcja Puzzle & Dragons: Super Mario Bros. Edition ma miejsce w Grzybowym Króle-

stwie (Mushroom Kingdom). Znajdziesz tam ponad 80 świetnie znanych przez fa-

nów Mario postaci. Po raz kolejny masz za zadanie uratować Księżniczkę Peach z rąk 

złego Bowsera! 
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Data wydania

Dostępna w sprzedaży

Data wydania

Dostępna w sprzedaży
© 2015 Nintendo Co., Ltd. / INTELLIGENT SYSTEMS. © 2014–2015 Nintendo Co., Ltd./RED

Code Name: S.T.E.A.M. Fossil Fighters™ Frontier

Gatunek: Strzelanka/Strategia            Wydawca: Nintendo     

Nintendo Obsługa amiibo: Tak      Liczba graczy: 1-2    Gra w trybie lokalnym: Tak      

Gra w trybie download: Nie    Gra w trybie online: Tak      StreetPass: Tak      

SpotPass: Tak     PEGI: 12

Gatunek: RPG       Wydawca: Nintendo      Nintendo Obsługa amiibo: Nie      

Liczba graczy: 1-6    Gra w trybie lokalnym: Tak      Gra w trybie download: Nie    

Gra w trybie online: Tak      StreetPass: Tak      SpotPass: Nie     PEGI: 7

Cała para nie pójdzie w gwizdek! Ostra jazda ze skamielinami
Wzywam wszystkich agentów – prezydent potrzebuje Was do operacji S.T.E.A.M.! Przej-

mij kontrolę nad grupą super-agentów, walcz z kosmitami i zapisz się na kartach historii 

w turowej strzelance Code Name: S.T.E.A.M.! 

Poprowadź czteroosobową grupę na polu bitwy pełnym nieprzyjaciół i walcz wykorzy-

stując mieszankę parowych ataków i parowej broni. Nie zapomnij, aby zachować trochę 

pary na odwet atakiem Overwatch!  

Wykaż się refl eksem w szybkich bitwach z innymi graczami w sieci lokalnej i online* w 

trybie Versus multiplayer: zbierz najwięcej medali, pokonaj wszystkich z drużyny prze-

ciwnej lub walcz w wielkich robotach A.B.E. Możesz też pokazać swoją siłę w publicznych 

i prywatnych turniejach.

* Niezbędny bezprzewodowy dostęp do Internetu. Wymagana rejestracja Nintendo Network ID oraz zaakceptowanie zasad użytkowania i polityki pry-
watności.

Jeździj, kop i walcz w Fossil Fighters Frontier, przy-

godzie pełnej prehistorycznej atmosfery! Wykop 

z ziemi skamieliny i wskrześ z nich różne gatunki vi-

vozaurów – cudownych powalających istot stwo-

rzonych do walki! 

Podróżuj w swoim Bone Buggy, aby odnaleźć ska-

mieliny, ostrożnie wydobądź je z ziemi przy pomo-

cy rozmaitych narzędzi i walcz z vivozaurami w bi-

twach turowych. Wszystkie wykopane skamieliny 

mogą zostać przemienione w vivozaury, które do-

łączą do Twojej drużyny. Każdy z nich będzie dys-

ponował różnym zestawem ataków. 

W bezprzewodowej grze lokalnej trzyosobowe 

drużyny mogą stawić czoła innej drużynie lub 

wspólnie szukać skamielin, natomiast w grze onli-

ne każdy może wziąć udział w Bitwach Rankingo-

wych jeden-na-jeden.

*Niezbędny bezprzewodowy dostęp do Internetu. Wymagana rejestracja Nintendo Ne-
twork ID i zaakceptowanie zasad użytkowania i polityki prywatności.

Użycie amiibo sprawi, że bohaterowie z                                                

dołączą do walki! Ich broń i specjalne ataki też pochodzą 

z gier                                . Kiedy zostaną pokonani, jedyny 

sposób na przywrócenie ich na pole bitwy to ponowne 

stuknięcie fi gurką amiibo.
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Data wydania

Dostępna w sprzedaży

Data wydania

Dostępna w sprzedaży
©2015 LEVEL-5 Inc. © 2010-2015 Nintendo Co., Ltd. / MONOLITHSOFT

Little Battlers eXperience™ Xenoblade Chronicles 3D

Gatunek: Akcja/RPG        Wydawca: Nintendo      

Liczba graczy: 1-6    Gra w trybie lokalnym: Tak      Gra w trybie download: Nie    

Gra w trybie online: Nie      StreetPass: Tak      SpotPass: Tak     PEGI: 7

Gatunek: Przygodówka/RPG       Wydawca: Nintendo      Nintendo Obsługa amiibo: Tak      

Liczba graczy: 1    Gra w trybie lokalnym: Nie      Gra w trybie download: Nie    

Gra w trybie online: Nie      StreetPass: Tak      SpotPass: Nie     PEGI: 12

Kolekcjonuj, buduj i walcz

z malutkimi robotami

Graj jako Van Yamano, młody chłopak, który walczy przy 

pomocy LBX-a – robota, który mieści się w dłoni. Przy jego 

pomocy pokonaj złą korporację zwaną New Dawn Raisers!

Dzięki ponad 4000 dostępnym częściom Twój LBX może 

być niepowtarzalny. Dostosuj jego części zewnętrzne i we-

wnętrzne jak tylko chcesz. 

W lokalnej grze bezprzewodowej walcz przeciwko przyja-

ciołom i wrogom. Nawet sześciu graczy może wziąć udział 

w takich bitwach, często różniącymi się ustalonymi zasada-

mi. Zmierz się z 20 innymi modelami robotów LBX. 

Wyzwól moc ostrza Monado
W RPG Xenoblade Chronicles 3D trafi asz do świata pełnego przygód i akcji, 

który rozciąga się daleko poza horyzont i masz za zadanie walczyć ze złem. 

Gra jest kompatybilna tylko z New Nintendo 3DS i New Nintendo 3DS XL. 

Po wyniszczającym ataku, którego ofi arą padło Twoje rodzinne miasto, roz-

poczynasz podróż pod fl agą zemsty. Na swojej drodze natrafi sz na dziwacz-

ne i cudowne krainy, poznasz nowych przyjaciół, wykonasz setki misji i zmie-

rzysz się z przeznaczeniem. Czy uda Ci się je pokonać i zmienić przyszłość, 

czy może Twoją rasę czeka wyginięcie?
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Podróż w stronę światła

Dołącz do Agnès Oblige i Tiz Arrior w wyprawie mającej na celu sprowa-

dzenie światła z powrotem do Luxendarc. Poznaj tajemniczych sojuszni-

ków i przerażających nieprzyjaciół, po czym pokonaj swoich wrogów w 

przystępnych, turowych walkach. Nowe systemy „Brave and Default“ oraz 

„Bravely Second“ pozwolą Ci na  odwrócenie przebiegu bitwy poprzez 

atakowanie kilka razy w jednej turze, a nawet na zamrożenie czasu!

Zaryzykuj wszystko w bitwie…po raz kolejny!

Przygotuj się na nową przygodę pełną wyzwań, zmierz się z nowymi groźnymi niebez-

pieczeństwami i  pokaż swoje mistrzowskie strategie bitewne w następnej części gry 

Bravely Default. Agnès Oblige została porwana, a jej rycerz, Yew, ma za zadanie ją urato-

wać. Wciel się w Yew i zrób wszystko, co w Twojej mocy, aby ją odbić.

Data wydania

Dostępna w sprzedaży

Bravely Default™

Gatunek: RPG     Wydawca: Nintendo    

Liczba graczy: 1     Gra w trybie lokalnym: Nie    Gra w trybie download: Nie     

Gra w trybie online: Nie    StreetPass: Tak     SpotPass: Nie    PEGI: 12

© SQUARE ENIX CO., LTD. All rights reserved. MAIN CHARACTER DESIGN: Akihiko Yoshida.

provisional

Data wydania

2016
© 2016 SQUARE ENIX CO., LTD. All rights reserved.

Bravely Second™: End Layer

Gatunek: Strategiczne RPG        Wydawca: Nintendo      Nintendo Obsługa amiibo: Nie      

Liczba graczy: 1    Gra w trybie lokalnym: Nie      Gra w trybie download: Nie    

Gra w trybie online: Nie      StreetPass: Tak      SpotPass: b/d      PEGI: 12

Cechy gry
•  Zaatakuj w dobrym momencie i odwróć bieg bitwy dzięki 

systemowi „Brave and Default“

•  Innowacyjne podejście do walk turowych

•  Złożone i lubiane postaci w świetnym RPG

•  Twórz elastyczne strategie dzięki kolejnym dostępnym zawodom 

i umiejętnościom
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Data wydania

2016
© 2012-2015 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS.

Fire Emblem™ Fates

Gatunek: RPG/Strategia         Wydawca: Nintendo      Nintendo Obsługa amiibo: Tak      

Liczba graczy: 1    Gra w trybie lokalnym: Nie      Gra w trybie download: Nie    

Gra w trybie online: Nie      StreetPass: Tak      SpotPass: Tak      PEGI: 12

Cechy gry
•  Po raz pierwszy w serii to Twój awatar jest 

głównym bohaterem. Graj jako kobieta 

lub mężczyzna, dostosuj swój wygląd 

i poprowadź swoją własną armię.

•  Wybierz jedno z  dwóch walczących ze 

sobą królestw – ma to wpływ na przebieg 

rozgrywki i  postacie, które możesz zre-

krutować jako swoich sprzymierzeńców.

•  Walcz po  stronie Hoshido i  zmierz się 

z klasyczną rozgrywką – pracuj ze swoimi 

sprzymierzeńcami, aby odeprzeć atak na-

jeźdźców z Nohr.

•  Walcz po stronie Nohr i zmień królestwo 

od środka. Wybór Nohr prowadzi do bar-

dziej złożonej historii i  większych wy-

zwań.

Data wydania

Dostępna w sprzedaży

Fire Emblem™: Awakening

Gatunek: RPG, Strategia     Wydawca: Nintendo    

Liczba graczy: 1-2     Gra w trybie lokalnym: Tak    Gra w trybie download: Nie     

Gra w trybie online: Nie    StreetPass: Tak     SpotPass: Tak    PEGI: 12

© 2012-2013 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS.

Ciemność i zniszczenie idą krok w krok…

Podczas gdy książę Chrom próbuje powstrzymać królestwa Ylisse i Plegia 

przed wkroczeniem na ścieżkę otwartej wojny, wielka zła siła rozrasta się, i tym 

samym przyćmiewa problemy ludzkości. Chrom, uwięziony pomiędzy królestwem w sta-

nie wojennym, armią nieumarłych i zamaskowanym nieznajomym, może nie zdawać sobie 

sprawy z wagi swojej misji…

Przeżyj przygodę w tym rozległym i niezwykle angażującym świecie RPG. Poznawaj nowe 

postaci, werbuj żołnierzy i sprawdź swoje umiejętności przywódcze w emocjonujących stra-

tegicznych walkach.

Twoja walka. Twoja przyszłość. Twój los.

Dwa królestwa są na krawędzi wojny – miłujące pokój Hoshido oraz dążące do chwały 

Nohr. Sam musisz zdecydować po której stronie będziesz walczył. Jako członek rodzi-

ny królewskiej z Hoshido wychowany przez rodzinę królewską z Nohr jesteś rozdarty 

pomiędzy dwiema stronami. Twój wybór wpłynie na to jaką armię poprowadzisz i ja-

kim wyzwaniom będziesz musiał stawić czoła w tej ambitnej strategii turowej.

provisional
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Data wydania

1 kwartał 2016
© Nintendo © KOEI TECMO GAMES CO., LTD. All rights reserved.

The KT logo is a registered trademark of KOEI TECMO HOLDINGS CO., LTD. 

Hyrule Warriors: Legends

Gatunek: Akcja/Przygodówka          Wydawca: Nintendo      

Liczba graczy: 1    Gra w trybie lokalnym: Tak (1 gracz)       Gra w trybie download: Nie    

Gra w trybie online: Nie      StreetPass: Tak      SpotPass: Tak      PEGI: 12

Hyrule Warriors nadchodzi
na konsole z rodziny Nintendo 3DS

Pokonuj całe legiony nieprzyjaciół prowadząc do bitwy ulubio-

ne postaci z serii The Legend of Zelda w grze Hyrule Warriors: 

Legends na  konsole z  rodziny Nintendo 3DS. Steruj wieloma 

bohaterami, aby ulepszyć swoje strategie i  cieszyć się nowo-

ściami w grze. Masz do dyspozycji postacie z The Legend of Zel-

da: The Wind Waker takie jak, m.in. Tetra czy Król Hyrule. Co 

więcej, nowa funkcja szybkiej zmiany bohaterów pozwoli Ci 

ustawić ich w strategicznych miejscach i pokonywać wrogów 

na nowe sposoby.

Data wydania

2016

Data wydania

2016

Metroid Prime: Federation Force Metroid Prime: Blast Ball

Gatunek: Strzelanka           Wydawca: Nintendo      

Liczba graczy: 1-4    Gra w trybie lokalnym: b/d       Gra w trybie download: b/d    

Gra w trybie online: b/d      StreetPass: b/d      SpotPass: b/d      PEGI: 16

Gatunek: Sportowa strzelanka            Wydawca: Nintendo      

Liczba graczy: 1-6    Gra w trybie lokalnym: b/d       Gra w trybie download: b/d    

Gra w trybie online: b/d      StreetPass: b/d      SpotPass: b/d      PEGI: 16

© 2016 Nintendo

Zmierz się z drużynowymi misjami w świecie Metroid
Zostań członkiem czteroosobowego zespołu łącząc się z  innymi przez sieć lokalną lub 

online* w tej strzelance sci-fi . Jako żołnierz Federacji Galaktycznej będziesz sterował ro-

botem zwanym Mech i infi ltrował bazy przejęte przez wroga w świecie Metroid Prime. 

Współpracuj z trzema innymi osobami, aby efektywnie korzystać z różnych broni, wyko-

nać cele misji i pokonywać silnych przeciwników. A aby oderwać się na chwilę od akcji, 

spróbuj rozerwać się grając w Metroid Prime: Blast Ball!

© 2016 Nintendo

Strzelaj w piłkę i strzelaj gole w nowym sporcie sci-fi 
W Metroid Prime: Blast Ball możesz dołączyć do jednej z dwóch drużyn i w meczach 3-na-

3 spróbować swoich sił w nowym sporcie sci-fi , który cechują łatwe zasady. Każdy gracz 

steruje swoim Mechem i strzelając stara się skierować piłkę do bramki. W ciągu meczu 

można zbierać pomocne przedmioty, razem z resztą zespołu usiłując zdobyć trzy punkty 

przewagi nad przeciwnikami!

* Niezbędny bezprzewodowy dostęp do Inter-
netu. Wymagana rejestracja Nintendo Network 
ID oraz zaakceptowanie zasad użytkowania 

i polityki prywatności. 
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Motywy menu HOME

Motywy menu HOME Nintendo 3DS są dostępne do kupienia przez sklep z motywami i umożliwiają upiększenie menu HOME Twojej konsoli 

z rodziny Nintendo 3DS. Dzięki nim łatwo dostosujesz konsolę pod swój gust. Każdy motyw może mieć specjalną muzykę, tło, obrazki w tle, 

ikony i efekty dźwiękowe. Nowe propozycje są regularnie dodawane, dlatego warto sprawdzać nowości – tu każdy znajdzie coś dla siebie!

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę www.nintendo.pl

Monster Hunter™ 4 Ultimate

Gatunek: RPG Akcji          Wydawca: Capcom      Nintendo Obsługa amiibo: Nie      

Liczba graczy: 1-4    Gra w trybie lokalnym: Tak      Gra w trybie download: Nie    

Gra w trybie online: Tak      StreetPass: Tak      SpotPass: Nie      PEGI: 12

©CAPCOM CO., LTD. 2013, 2014 ALL RIGHTS RESERVED.

Łowy rozpoczęte…

Skieruj się na łowy i powalaj straszliwe olbrzymie potwory w tym RPG akcji! Każdy po-

twór ma swój słaby punkt, dlatego strategia jest tu niezbędna. Osiągnij więcej niż kiedy-

kolwiek wcześniej, wypróbuj nowy atak z wyskoku, a nawet spróbuj ujeżdżać potwory! 

Po udanych łowach możesz uzyskać materiały, które wykorzystasz do stworzenia swoje-

go sprzętu – włączając w to dwie nowe klasy broni, Charge Blade i Insect Glaive. 

Wyrusz na łowy z przyjaciółmi wykorzystując sieć lokalną lub, po raz pierwszy na konso-

li przenośnej, walcz u boku innych łącząc się z nimi online bezpośrednio przez Nintendo 

Network. Niezależnie od tego czy wyruszysz na misję sam, czy z innymi, Twoja przygoda 

będzie olbrzymia! 

* Niezbędny bezprzewodowy dostęp do Internetu. Wymagana rejestracja Nintendo Network ID oraz zaakceptowanie zasad użytkowania i polityki pry-
watności.

Data wydania

Dostępna w sprzedaży 4746



Data wydania

Dostępna w sprzedaży

Ciesz się świetnymi tytułami w niewiarygodnych cenach z Nintendo Selects

Nasza linia Nintendo Selects została stworzona tak, aby każdy znalazł coś dla siebie – możesz kupić 

współczesne klasyki i odkryć świetne gry na Nintendo 3DS w niewiarygodnie niskich cenach!
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Virtual Console - wirtualna konsola

Pamiętasz stare, dobre czasy? Platforma Virtual Console w sklepie Nin-

tendo eShop pozwoli Ci powrócić do klasycznych gier z Game Boya, 

Game Boy Color, NES oraz SEGA Game Gear. Cofnij czas i zabaw się przy 

tytułach takich jak Super Mario Land, The Legend of Zelda: Link’s Awa-

kening DX, oraz wiele innych!

Wersje demonstracyjne

Przetestuj gry przed zakupem przebierając w katalogu darmowych 

wersji demonstracyjnych* dostępnych do pobrania od razu!

Zawartość dodatkowa 

Przenieś swoją grę na  wyższy po-

ziom dzięki dodatkowej zawarto-

ści do pobrania z Nintendo eShop. 

Sięgnij po trasy Coin Rush dla New 

Super Mario Bros. 2, nowe misje 

i  postaci dla Fire Emblem: Awake-

ning, oraz wiele więcej!

Czym jest Nintendo eShop?

Sklep Nintendo eShop to twoja brama do świata gier, darmowych wersji demonstracyjnych*, a także wielu innych rzeczy, dostępnych do po-

brania na twoją konsolę Nintendo 3DS lub 2DS! Odkryj innowacyjne gry, których nie znajdziesz nigdzie indziej, cyfrowe wersje najgorętszych 

hitów z półek sklepowych, fi lmiki z gier oraz najlepsze klasyczne tytuły wydane na Virtual Console.

Cyfrowe wersje sklepowych gier

Po  zakupie w Nintendo eShop możesz cieszyć się dokładnie tymi 

samymi wersjami gier, które są dostępne w sklepach w wydaniach 

pudełkowych. Pobrana gra zostanie zapisana na karcie SD w Twojej 

konsoli Nintendo 3DS lub 2DS. Jeśli na karcie będzie zapisana wię-

cej niż jedna gra, będzie je można wszystkie uruchomić bez potrze-

by zmiany kart.

Oprogramowanie do pobrania na Nintendo 3DS

Oprogramowanie do pobrania na Nintendo 3DS to gry, które są do-

stępne wyłącznie w sklepie Nintendo eShop. Możesz tam znaleźć 

przydatne aplikacje oraz pełnowymiarowe gry w różnych cenach 

– niektóre nawet za darmo!* W katalogu dostępnych tytułów znaj-

dziesz również serię Klasyków 3D, czyli wybór klasycznych gier w 

pełni dostosowanych do ekranów 3D.**

* Wymagany dostęp do bezprzewodowej sieci internetowej, rejestracja Nintendo Network ID oraz akceptacja regulaminu i polityki prywatności.

** Uwaga: Na konsoli Nintendo 2DS obraz wyświetlany jest wyłącznie w 2D.50 51



Robienie zakupów w Nintendo eShop

Nieważne, czy kupujesz gry bezpośrednio, czy też realizujesz kod kupiony w sklepie lub w 

Internecie, robienie zakupów w Nintendo eShop jest proste!

Zakupy bezpośrednie

Gdy znajdziesz coś, co ci się spodoba, dotknij przycisku „Kup aplikację”. Je-

śli nie masz wystarczająco środków na  koncie, zostaniesz poproszony 

o  ich dodanie za  pomocą karty kredytowej lub karty Nintendo eShop 

Card.

Kody do pobrania

Realizacja kodów, dostępnych w sprzedaży w sklepach, pozwala ci pobrać wybrane przez Ciebie 

oprogramowanie bez konieczności dodania środków na konto Nintendo eShop.

Pobieranie gry

Pora pobierać! Upewnij się, że Twoja bateria jest w pełni nałado-

wana, lub podłącz konsolę do źródła zasilania przed rozpoczęciem 

pobierania. Jeśli pobierasz duży plik gry, możesz uśpić system i po-

zwolić mu dokończyć zadanie podczas gdy Ty zajmujesz się czymś 

innym!

Dodawanie środków

Bardzo łatwo jest dodać środki do konta Nintendo eShop!

Za pomocą karty kredytowej

Wprowadź dane swojej karty oraz zapisz je 

do przyszłego użycia. Aby uniemożliwić nie-

autoryzowane zakupy, przed każdą transakcją 

będziesz musiał podać hasło.

Oglądaj materiały wideo

Zapoznaj się ze zwiastunami i materiałami wi-

deo z najnowszych gier.

Pozostałe funkcje

Odnajdź grę idealną

Szukaj po nazwie, lub (jeśli masz ochotę 

na konkretny rodzaj gry, a nie znasz tytułu) 

po gatunku, wydawcy, a nawet cenie. Na pew-

no znajdziesz coś, co przykuje Twoją uwagę!

Rankingi

Zobacz listy najpopularniejszych gier. Zapo-

znaj się z listą bestsellerów wszech czasów, 

jak i z rankingiem nowości. Dzięki ocenom 

użytkowników od razu będziesz wiedział, w 

który tytuł chcesz zainwestować swój czas.

Recenzje użytkowników

Oceny użytkowników Nintendo eShop pozwa-

lają poznać opinie innych graczy dotyczące 

m.in. tego, jakim graczom spodoba się dany 

tytuł. Zobacz, co jeszcze pobrali gracze, którzy 

zakupili tę grę, dzięki czemu błyskawicznie od-

najdziesz dla siebie następny tytuł.
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Steel Diver™: Sub Wars
Zanurz się głęboko w strategiczną podwodną bitwę! Zgromadź fl otę łodzi 

podwodnych i wysadź przeciwników na powierzchnię w grze Steel Diver: 

Sub Wars. Nawiguj łodzią z widoku pierwszej osoby, mając pełną kontrolę 

nad jej prędkością, zanurzeniem i kierunkiem. Spróbuj używać jak najlep-

szych taktyk, aby wygrywać kolejne walki! 

© 2013 Nintendo Co. Ltd.

© 2015 VD-DEV

 ©2015 POKÉMON. ©1995-2015 NINTENDO/CREATURES INC./
GAME FREAK INC. DEVELOPED BY AMBRELLA. 

Pokémon Rumble World

Wyrusz na ekscytującą przygodę z Pokémonami Zabawkami w Pokémon 

Rumble World. W tym pełnym akcji tytule razem ze swoim Mii przemierzysz 

wiele lokacji, aby uzbierać ponad 700 Pokémonów Zabawek i przeżyć wiele 

przygód w Zabawkowym Królestwie! Poleć balonami w różne miejsca, aby 

znaleźć wszystkie rodzaje Pokémonów Zabawek, począwszy na stworkach 

znanych z Pokémon Red i Pokémon Blue, kończąc na tych odkrytych w Po-

kémon Omega Ruby i Pokémon Alpha Sapphire – niektóre mogą nawet 

Mega Ewoluować! Gdzie trafi sz zależy od użytego balonu, ale nigdy nie bę-

dziesz wiedział, gdzie dokładnie wylądujesz!

IRONFALL Invasion

Przyłącz się do ruchu oporu i odbij Ziemię z rąk na-

jeźdźców, którzy nie poddadzą się bez walki, w IRON-

FALL Invasion: Campaign! Potem zmierz się z pięcio-

ma graczami w intensywnych  bitwach lokalnych lub 

online w IRONFALL Invasion: Multiplayer.

Nintendo Anime Channel

Nintendo Anime Channel  to darmowy* serwis wideo na życzenie stworzony 

przez Nintendo. Dzięki niemu możesz odtwarzać ekscytujące anime takie jak 

Kirby, Pokémon czy Inazuma Elven na konsoli Nintendo 3DS lub 2DS.** 

Nowe odcinki i nowe seriale są dodawane regularnie, więc często odwiedzaj 

serwis, żeby niczego nie przegapić!

Wypróbuj za darmo

Fullblox
Na każdej planszy w Fullbox napotkasz 

na kolorowy obiekt 3D zrobiony z klocków. 

Twoim zadaniem jest znalezienie drogi 

do celu na szczycie poprzez pchanie i cią-

gnięcie klocków.

Pokémon Shuffl  e
W Pokémon Shuffl  e Twoim celem jest przecho-

dzenie przez różne plansze, co umożliwia łączenie 

takich samych Pokémonów w linie. Na każdej 

planszy napotkasz na przeciwnika, którego zaata-

kujesz łącząc co najmniej trzy Pokémony tego sa-

mego gatunku. Walcz i spróbuj złapać Pokémona 

nim skończą Ci się ruchy!

Nie potrzebujesz pieniędzy, aby ściągać świetne rzeczy z Nintendo eShop! Za darmo wypróbuj szeroką gamę tytułów dzięki dostępnym wersjom 

demo i ściągaj darmowe aplikacje, a nawet gry, aby doświadczyć jeszcze więcej!*

Wersje demo

Przed zakupem wypróbuj dostępne do pobrania wersje demo!*

YouTube 

Oglądaj swoje ulubione fi lmy i kanały na YouTube’ie**. Tutaj znajdziesz to, 

co kochasz – niezależnie od tego czy wolisz muzykę czy sport. Oglądanie fi l-

mów to dopiero początek – możesz też, m.in. udostępniać fi lmy czy je ko-

mentować. Logując się do YouTube łatwo uzyskasz dostęp do subskrybowa-

nych kanałów.

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

*Niezbędny bezprzewodowy dostęp do Internetu. Wymagana rejestracja Nintendo Network ID oraz zaakceptowanie zasad użytkowania i polityki prywatności.

**Do działania aplikacji niezbędny jest dostęp do Internetu. Wymagana rejestracja Nintendo Network ID oraz zaakceptowanie Nintendo Network Agreement i polityki prywatności.

© 2015 NINTENDO / INTELLIGENT 
SYSTEMS

© 2015 POKÉMON. © 1995 - 2015 NINTENDO/CREATURES INC./GAME FREAK INC.
POKÉMON, POKÉMON CHARACTER NAMES AND NINTENDO 3DS ARE TRADEMARKS OF NINTENDO.
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*Do działania aplikacji niezbędny jest dostęp do Internetu. Wymagana rejestracja Nintendo Network ID oraz zaakceptowanie Nintendo Network Agreement i polityki prywatności.

**Konsole Wii U i Nintendo 3DS musza być połączone z tym samym Nintendo Network ID.

Pokémon™ Bank

Pokémon Bank* to aplikacja i usługa działająca z Pokémon X, Pokémon 

Y, Pokémon Omega Ruby i Pokémon Alpha Sapphire, która pozwala 

deponować, przechowywać i zarządzać Pokémonami w prywatnych 

pudełkach w Internecie! Cały proces transferu jest bardzo 

prosty i możesz być pewny, że będziesz miał dostęp 

do swoich Pokémonów w razie potrzeby! Pokémon Bank to 

płatna usługa opłacana raz w roku. Masz do dyspozycji 100 pude-

łek (Boxów), a w każdym z nich zmieści się 30 Pokémonów, czyli 

razem możesz ich przechować aż 3000!

Pobierz z Nintendo eShop

Nintendo eShop jest pełen świetnych gier – niektórych z nich nie znajdziesz nigdzie indziej! Od akcji przez przygodówki po gry logiczne 

i platformówki, znajdzie się tu coś na każdy gust – i na każdą kieszeń. 

Shovel Knight

Zła czarownica. Porwana miłość. Mnóstwo wrogów. Kogo 

brakuje? Oczywiście, że małego rycerza z dużą łopatą! Wi-

tajcie w grze Shovel Knight. Jako malutki wojownik, który 

przysiągł przestrzegać Kodu Łopaty – uderzać bez litości 

i kopać bez wytchnienia – przejmij kontrolę nad Ostrzem 

Łopaty i pokonuj wrogów w tej retro przygodzie 2D z 8-bi-

tową grafi ką i nostalgiczną 

muzyką.

Mutant Mudds Super Challenge

Błotnista platformówka Renegade Kid powraca w nowej odsłonie, Mutant 

Mudds™ Super Challenge, w której pełno ekscytujących platformówkowych 

wyzwań i walk z bossami dla super graczy! Max otrzymuje specjalną wiado-

mość, dzięki której dowiaduje się, gdzie dokładnie uderzył meteoryt i że cią-

gle wychodzą z niego błotniaki! Pora opuścić sekretną kryjówkę w dżungli, 

aby dotrzeć do meteorytu i zniszczyć go raz na zawsze!

OlliOlli

OlliOlli to gra, która uzależnia! Znajdziesz w niej ponad 120 trików i grindów 

na 50 poziomach, 250 wyzwań oraz tryb Spots i Daily Grind. 

To dla Ciebie za mało? Ukończ wszystkie wyzwania, aby od-

blokować super trudny tryb RAD! Staraj się zrobić jak naj-

większe i jak najfajowsze combosy, a potem doprowadź lą-

dowanie do perfekcji, aby trafi ć na szczyty list 

rankingowych.

Jeśli kupisz tę grę na Nintendo 3DS, wersję na Wii U 

otrzymasz gratis!**

© Renegade Kid. All rights reserved. Renegade Kid and Mutant Mudds are trademarks of Renegade Kid LLC.

OlliOlli ™ and © RollingMedia 
Limited. Roll7 is a trading name of 
RollingMedia Limited. Licensed by 
Curve Digital.

Yacht Club Games, Llc. Copyright © 2014
©1995-2013 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc

BOXBOY!

Użyj pudełek, aby rozwikłać zagadki logiczne w 

BOXBOY! W tej logicznej platformówce 2D przy ich po-

mocy pokonasz przeszkody i dotrzesz do celu na koń-

cu planszy.

Qbby to kwadrat, który nie skacze zbyt dobrze, ale 

ma pewną niezwykłą umiejętność – może stwo-

rzyć pudełka z powietrza. Może ich być nawet kil-

ka na raz, rozłożonych na różne sposoby, a potem 

położonych lub rzuconych w odpowiednie miej-

sce. Dzięki tej umiejętności, nie ma takiej sytuacji, 

której Qbby by nie podołał!

Mario vs. Donkey Kong Tipping Stars

Donkey Kong porwał Pauline i teraz tylko Mario 

może ją uratować w grze logicznej Mario vs. Don-

key Kong: Tipping Stars! Kieruj nakręcanego Mario 

i jego przyjaciół do wyjścia na ponad 60 coraz  

trudniejszych planszach! Twórz swoje własne po-

ziomy i dziel się nimi lub ściągnij nowe od innych 

graczy. Możesz też przygotować własne zagadki logiczne w trybie Workshop, 

a potem je udostępnić lub ściągać kreacje innych, nawet jeśli były przygoto-

wane na Wii U!

3D Out Run™

3D Out Run to uznana gra wyścigowa z 1986 

roku stworzona przez Yu Suzuki, odnowiona 

i wzbogacona w celu wydania na konsolach z ro-

dziny Nintendo 3DS. 3D Out Run ma w sobie 

wszystkie elementy z oryginalnego Out Runa, 

a do tego dwie nowe piosenki i możliwość wyboru 

planszy, poziomu trudności i dostosowania auta. 

SteamWorld Heist

SteamWorld Heist to gra o kosmicznych przygodach z elementami strategicz-

nymi. Graj jako Kapitan Piper i zrekrutuj drużynę starych robotów, aby przeszu-

kać pozostałości zniszczonego świata. Wejdź na statki wroga i wydawaj rozka-

zy swojej załodze w wyjątkowych walkach turowych, których rezultat zależy 

tylko od Twoich umiejętności.

Azure Striker GUNVOLT

Cofnij się w przeszłość z retro akcją w grze Azure Stri-

ker GUNVOLT rozgrywającej się w niedalekiej przy-

szłości. Gunvolt jest jednym z superludzi, którzy pa-

nują nad różnymi żywiołami, takimi jak ogień czy, jak 

to jest w przypadku Gunvolta, elektryczność. Użyj 

wszystkich swoich umiejętności, aby pokonać złą 

Grupę Sumeragi!

© Image & Form 2015. 
All rights reserved.

© 2015 Nintendo

©2015 HAL Laboratory, Inc./ Nintendo

© SEGA

© INTI CREATES CO., LTD. 2014 ALL 
RIGHTS RESERVED.
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Pokémon Trading Card Game

Ta gra na Game Boya Color oparta na popularnej Kolek-

cjonerskiej Grze Karcianej Pokémon była hitem zarówno 

wśród graczy, jak i zbieraczy kart. 

Przemierzaj świat gry, aby odnajdywać przeciwników 

i zbierać informacje. Naucz się budować talię, wygrywaj 

bitwy, aby uzyskiwać zestawy uzupełniające, a następnie 

zmierz się z ośmioma Mistrzami Klubu. Zaimponuj im, aby 

uzyskać Karty Legendarnych Pokémonów! 

Użyj ponad 200 kart opartych na prawdziwych taliach oraz 

nowe karty dostępne tylko w tej grze!

© 1998 – 2000 NINTENDO/Creatures inc./GAME FREAK inc.
© 2000 NINTENDO. 

Klasyki z przeszłości w Virtual Console

Powróć do świetnych gier, które pamiętasz z dawnych lat, lub zanurz się w katalogu nieznanych Ci tytułów, a wszystko z Virtual Console!

Odśwież sobie historię przenośnych konsol grami z Game Boya oraz Game Boy Color, możesz też ściągnąć gry z konsoli SEGA Game Gear. Znaj-

dziesz nawet klasyki z Nintendo Entertainment System, w które możesz grać w autobusie czy w pociągu!

Wszystkie gry w Virtual Console wzbogacone są o Punkty Przywracania, które pozwalają Ci zapisać stan gry w dowolnym momencie i kontynu-

ować ją później, możesz też zrezygnować z tej funkcji, aby grać dokładnie tak samo, jak 20 lat temu!

©1988 Nintendo Co., Ltd.

Super Mario Bros.™ 

Przez ponad 25 lat seria Super Mario zdobywała szczyty list przebojów 

i serca graczy na całym świecie. Teraz masz możliwość odkrycia – być może 

ponownego – pierwszej gry, która przyniosła sławę niepozornemu hydrau-

likowi.

Biegaj i skacz jako Mario lub Luigi, przemierzając jaskinie 

i zamki, wielkie rury i ruchome platformy, by w końcu sto-

czyć pojedynek z Bowserem i urato-

wać ukochaną Księżniczkę Peach.

Super Mario Bros. 2™ 

Dołącz do Mario i drużyny w wyprawie mającej uratować świat 

Subcon z rąk obleśnego żabiego tyrana, Warta. Super Mario Bros. 2 

pozwala na eksplorację poziomów nie tylko horyzontalnie, lecz 

również wertykalnie. Zbieraj ulepszenia, szukaj kiełkujących warzyw, którymi 

możesz rzucać w przeciwników czy wreszcie tajemnych 

pomieszczeń „podprzestrzennych”. To pierwsza gra, w 

której pozwolono graczom wcielić się w postaci pobocz-

ne, takie jak Księżniczka Toadstool (Peach) lub Toad, każ-

da z zestawem unikalnych umiejętności. 

© 1985 Nintendo Co. Ltd. ©1988 Nintendo Co., Ltd.

Super Mario Bros.™ 3

Gdy Bowser i jego słudzy robią zamęt w krainie Mushroom World, Mario i Luigi 

muszą znów wziąć się do roboty. Znane i lubiane Super Mario Bros. 3 zawiera 

jeszcze więcej Mario-akcji niż kiedykolwiek wcześniej: lataj jako Mario-szop, pły-

waj jako Mario-żaba, rzucaj kulami płomieni jako Ognisty Mario, czy wreszcie 

zmień się w niezniszczalny posąg jako Mario Tanooki. Dzięki ośmiu ogromnym 

światom, nowym minigrom, oraz niezliczonym se-

kretom ten klasyk zabierze Ci wiele dni z życia!

The Legend of Zelda

Epicka seria The Legend of Zelda zaczęła się właśnie tu, 

z bohaterskim Linkiem w niebezpiecznej podróży przez 

fantastyczny świat Hyrule. Za pomocą miecza, tarczy 

i sprytu, odzyskaj osiem fragmentów Trójmocy i uratuj 

księżniczkę Zeldę. Ta przełomowa gra wprowadziła in-

nowacyjne rozwiązania, które obecne są w grach z tej 

serii nawet po 25 latach od premiery oryginału.

The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX

W pierwszej grze z serii „The Legend of Zelda” wydanej na Game Boy Color, Link 

jest rozbitkiem na tajemniczej wyspie Koholint. Aby wrócić do domu, musi sta-

wić czoła nowemu wrogowi rodem z koszmarów i rozwiązać zagadkę Ryby 

Wiatrów. The Legend of Zelda: Link’s Awakening DX to 

przygoda równie bogata i pasjonująca jak pozostałe czę-

ści wydane na konsole stacjonarne.

© 1986–2011 Nintendo Co., Ltd.

© 2001-2013 Nintendo Co., Ltd.

© 1993–2011 Nintendo Co., Ltd.

The Legend of Zelda: Oracle of Seasons and 
The Legend of Zelda: Oracle of Ages

Veran, Czerodziejka Mroku porwała Wyrocznię Wieków aby zmienić przeszłość! 

Link musi nagiąć czas z pomocą Harfy Wieków i uratować Wyrocznię, jednak 

zegar tyka…

Onox, Generał Ciemności, uwięził Wyrocznię Pór Roku w celu wyssania ży-

cia z ziemi. Aby przezwyciężyć siły zła Link musi najpierw samemu zapanować 

nad porami roku!
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StreetPass Mii Plaza

Podstawowe gry StreetPass Mii Plaza

StreetPass Mii Plaza jest już zainstalowane na Twojej nowej konsoli Nintendo 3DS lub 2DS.

Zbliż do siebie postaci Mii na placu! Postaci Mii które spotkasz przez StreetPass oraz przez grę wielo-

osobową znajdą się właśnie tu – możesz nawet zagrać z nimi w gry przez StreetPass!

Puzzle Swap

Zbieraj kawałki układanki od innych 

graczy i składaj obrazki z Twoich ulubio-

nych gier Nintendo.

StreetPass Quest

Wywalcz sobie drogę przez dziesiąt-

ki pomieszczeń w niebezpiecznej mi-

sji ratunkowej dziwnie znajomego mo-

narchy!

Dodatkowe gry StreetPass Mii Plaza do kupienia

Strzelaj w kosmosie, dowódź armią, prześlizgnij się przez nawiedzony dom, stwórz piękny ogródek, walcz z inwazją zombie lub pójdź na ryby w dostępnych 

do kupienia grach StreetPassowych!

StreetPass 
Squad

Zgromadź

oddział

międzygalaktycznej

policji.

StreetPass 
Battle

Podbij świat

z waleczną

armią StreetPassową.

StreetPass 
Mansion

Zbadaj

nawiedzony

dom jako detektyw

od spraw

paranormalnych.

StreetPass 
Garden

Ożyw swoje

sadzonki

i stwórz piękny

ogród!

StreetPass 
Zombie

Walcz z hordami

zombie bronią

opartą na

zainteresowaniach!

StreetPass 
Fishing

Pójdź na ryby

w wielu miejscach

używając różnego

rodzaju przynęty.

Podłącz się!

Na początek będziesz potrzebował podłączyć Twoją konsolę Nintendo 3DS 

lub 2DS do Internetu za pośrednictwem sieci bezprzewodowej, w domu lub 

w jednym z tysięcy hotspotów w całej Europie. Gdy będziesz podłączony, 

wybierz pomarańczową ikonę Nintendo eShop aby rozpocząć.

Rejestracja Nintendo Network ID

Aby pobierać bezpłatne aplikacje i wersje demonstracyjne z Nin-

tendo eShop, wymagana jest rejestracja Nintendo Network ID*. 

Aby to zrobić, przejdź do sekcji Ustawień Nintendo Network ID w 

Ustawieniach Systemowych!

Z Nintendo Network ID możesz:

•  Pobierać wersje demonstracyjne i darmowe oprogramowanie 

 z Nintendo eShop

•   Dyskutować o ulubionych grach, dzielić się zrzutami obrazu i nie tylko, 

 w rosnącej społeczności Miiverse

•  Połącz salda Nintendo eShop na konsolach Wii U oraz Nintendo 3DS

Nintendo Network ID nie jest wymagany do zakupu aplikacji i dodatków w 

sklepie Nintendo eShop.

Kontrola rodzicielska
Możesz ograniczyć dostęp Twojego dziecka do nieodpowiedniego oprogra-

mowania, przeglądarki internetowej lub sklepu Nintendo eShop dzięki usta-

wieniom kontroli rodzicielskiej.

Aby skorzystać z funkcji kontroli rodzicielskiej, lub aby zmienić te ustawienia 

po początkowej konfi guracji, otwórz Ustawienia systemowe z menu HOME 

i wybierz opcję KONTROLA RODZICIELSKA. Podążaj za wskazówkami poja-

wiającymi się na ekranie.

Wybierz kod PIN aby mieć pewność, że Twoje dziecko nie może wyłączyć 

wprowadzonych przez Ciebie zmian. Nie zapomnij wcisnąć przycisku ZA-

KOŃCZ, aby zapisać zmiany.

*Warunkiem jest rejestracja Nintendo Network ID oraz akceptacja regulaminu i polityki prywatności.
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Miiverse łączy graczy z całego świata!

Miiverse to usługa sieciowa dla Nintendo 3DS oraz Wii U, która używa postaci Mii w celu zbliżenia do siebie graczy. 

Dziel się ze światem wydarzeniami z Twojego życia, rzeczami, które Cię interesują, oraz Twoimi wynikami z gier!

Dziel się wszystkim, co tylko przyjdzie Ci do głowy – dzięki ekranowi dotykowemu możesz wysyłać odręczne wiado-

mości i rysunki. Również offl  ine – wiadomości zostaną wysłane jak tylko połączysz się z Internetem.

Możesz również wejść do Miiverse używając komputera lub smartfona: http://miiverse.nintendo.net

* Dostępne w kompatybilnych grach
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