Wii U™ GamePad
2

Wii U™ Pro Controller
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Poznaj konsolę Wii U
Rewolucyjna konsola Wii U, firmy Nintendo, posiada precyzyjny obraz rozdzielczości HD, innowacyjny gamepad Wii U oraz niesamowite gry dostępne tylko na Wii U.

Poznaj GamePad Wii U

Tylko na Wii U będziesz w stanie zagrać w gry Nintendo
w oszałamiająco wysokiej rozdzielczości.
Aby cieszyć się wyjątkowym obrazem HD, połącz Wii
U z telewizorem HD przy pomocy dołączonego przewodu HDMI. Po raz pierwszy istnieje możliwość grania w
tytuły Nintendo w rozdzielczości 1080p.

Graj bez telewizora

GamePad Wii U jest wszechstronnym kontrolerem, który pozwala

na granie w zupełnie nowy sposób.

Grafika HD

Wii U umożliwia granie nawet gdy telewizor jest
Nowa perspektywa grania.

używany przez kogoś innego.
Wybrane tytuły można uruchomić na ekranie kontrolera
Wii U GamePad. Dzięki temu ktoś inny może używać telewizora podczas gdy Ty grasz! Możesz również grać
na ekranie kontrolera GamePad i jednocześnie oglądać
telewizję.

Współpracuj lub rywalizuj w trybie wieloosobowym.
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Wyświetl dodatkowe szczegóły na ekranie kontrolera GamePad WiiU.
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Odblokuj klasyczne momenty Nintendo!
Dzięki mocy amiibo ta darmowa aplikacja da Ci dostęp do świata wersji demo
8- i 16-bitowych gier, takich jak Super Mario World, F-ZERO, The Legend of Zelda i wielu innych!

Co może zrobić amiibo?
Zyskaj nowy wygląd

Wystarczy stuknąć swoim amiibo w pole NFC na ekranie GamePada Wii U, aby w wybranych grach odkryć coś nowego! amiibo ma różne zastosowania w różnych grach:
być może uda Ci się odblokować nowe tryby rozgrywki, nową broń lub zmianę wyglądu postaci, a może nawet wzmocnić siłę amiibo, aby stało się idealnym dla Ciebie partnerem… Lub budzącym strach wrogiem!

Dzięki użyciu amiibo możesz zmienić wygląd Twojej postaci w niektórych
grach i rozszerzyć możliwości jej dostosowywania o specjalne kostiumy.
W Mario Kart 8 dzięki amiibo w szafie Twojego Mii pojawią się nowe kombinezony wyścigowe, z kolei w Splatoon po wyzwaniach amiibo będziesz
mógł wyposażyć Inklinga w wyjątkową broń i specjalny sprzęt!

Wytrenuj potężnego wojownika!
W niektórych grach możesz zwiększać siłę swojego amiibo grając przy jego pomocy, dzięki
czemu będzie wyjątkowe!
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 Figurkowym Graczem, który pomoże Ci w walce lub stanie na Twojej drodze do zwycięstwa. Im więcej Figurkowy Gracz walczy, tym staje się silniejszy!
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© 2014 Nintendo Co., Ltd. Trademarks are property of their respective owners. amiibo is a trademark of Nintendo.

Odblokuj nowe rzeczy!
Dzięki amiibo uzyskasz dostęp do nowych
rzeczy w swoich grach! Zdobywaj przedmioty, broń i inne obiekty w ulubionych tytułach.

7

Czas coś
zmalować!
Chlap lub zostań ochlapanym! Wejdź na pole bitwy
i spróbuj swoich sił w Splatoon, tylko na Wii U. Zmierz
się z graczami z całego świata w niesamowitych potyczkach online 4-na-4*, w których praca zespołowa i taktyka liczy się równie bardzo jak strzelanie.

Data wydania
zedaży
Dostępna w spr

Steruj Inklingiem, wyjątkowym stworzeniem, które
może przybierać formę człowieka lub kałamarnicy. W
formie ludzkiej Inkling może biegać, skakać i strzelać,
a jako kałamarnica szybko pływać w atramencie swojej
drużyny.

Użyj tej umiejętności, aby pływać po ścianach zanurzony w atramencie i dostać się do punktów obserwacyjnych lub zaatakować wroga z ukrycia… Albo opracuj swoją własną strategię!
Mnóstwo dobrej zabawy czeka na Ciebie online w wojnach terytorialnych Turf War 4-na-4, gdzie cel jest prosty: zajmij jak największe terytorium pokrywając je kolorem swojej drużyny! Możesz też rywalizować
z innymi w trybie rankingowym Ranked Battle.
Biegnij, płyń i chlap, aby wygrać!

Splatoon™
Gatunek: Strzelanka akcji
Wydawca: Nintendo
Ilość graczy: 1-4 (offline), 1-12 (online)
Obsługa amiibo: Tak

8

© 2015 Nintendo

* Niezbędny szerokopasmowy dostęp do Internetu. Wymagana rejestracja Nintendo Network ID oraz zaakceptowanie Nintendo Network Agreement i polityki prywatności.
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Również w sprzedaży!

Wywróc świat do góry nogami!
Włącz tryb antygrawitacyjny i ścigaj się po ścianach i sufitach! Rywalizuj z innymi graczami, bez względu na to czy siedzą obok Ciebie, czy na drugim końcu świata!
Zawiera 32 nowe i ulepszone tory, pełną wrażeń zabawę z grawitacją, możliwość dzielenia się swoimi osiągnięciami poprzez Telewizję
Mario Kart oraz wiele więcej. Mario Kart 8 oferuje fascynujące wyścigi, które porwą każdego gracza. W lokalnym trybie wieloosobowym
może wziąć udział do 4 graczy. W trybie online* aż do 12 graczy
może rywalizować ramię w ramię w emocjonujących wyścigach.
* Do trybu wieloosobowego online wymagane szerokopasmowe połączenie internetowe.

Pochwal się swoimi najlepszymi momentami!
Podziel się swoimi najlepszymi sukcesami – bądź też swoimi porażkami – z całym
światem poprzez Telewizję Mario Kart. Stwórz film ukazujący twoje genialne manewry na torze wyścigowym, bądź inne zwroty akcji podczas rywalizacji z innymi graczami, i podziel się nim poprzez YouTube* lub Miiverse, tak aby inni mogli Cię podziwiać!

Data wydania
zedaży
Dostępna w spr

* Wymagane konto Google.

Mario Kart 8™
Gatunek: Wyścigi
Wydawca: Nintendo
Ilość graczy: 1-4 (offline), 1-12 (online)
Obsługa amiibo: Tak
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© 2014 Nintendo
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Gra Mario, która się nie kończy!

Wszyscy mogą w nią grać,
każdy może ją tworzyć.
Dzięki praktycznie nieskończonej liczbie poziomów, w Super Mario Maker jest mnóstwo
dobrej zabawy z Mario dla każdego! Puść wodze swojej wyobraźni i przekuj marzenia w
rzeczywistość.
Po połączeniu z Internetem* możesz ściągnąć plansze stworzone przez innych graczy
z całego świata i zagrać w nie!
Nowe plansze możesz tworzyć przy pomocy intuicyjnego edytora poziomów. Kiedy wrzucisz je do sieci, gracze z całego świata będą mogli sami je wypróbować! Odkryj nieskończoną ilość zaskakujących, niezwykle trudnych lub przyjemnych poziomów, które możesz
nawet modyfikować, aby dodać do nich swoje pomysły i stworzyć coś nowego!
* Niezbędny szerokopasmowy dostęp do Internetu. Wymagana rejestracja Nintendo Network ID oraz zaakceptowanie Nintendo Network Agreement
i polityki prywatności.

Również w sprzedaży!

Data wydania
zedaży
Dostępna w spr

Super Mario Maker
Gatunek: Platformówka
Wydawca: Nintendo
Ilość graczy: 1
Obsługa amiibo: Tak
© 2014 Nintendo
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Największa bitwa wszechczasów!

Mario powraca w HD!
W New Super Mario Bros. U Mario, Luigi i Toad zyskują nowego kompana – Ciebie! Graj swoją postacią Mii! Biegaj i skacz
w tej dwuwymiarowej przygodzie Mario. Odkryj olbrzymią mapę
świata pełną nowych torów oraz doświadcz nowych sposobów
na rozgrywkę, dostępnych tylko na Wii U.

Znane postacie z Twoich ulubiony gier Nintendo wraz z postaciami występującymi gościnnie zmierzą się ze sobą w pełnej akcji bijatyce. Starzy wyjadacze, w tym Mario, Link, Donkey Kong i Sonic, powracają na pole bitwy.
Towarzyszą im nowe postacie, takie jak Villager, PAC-MAN, Mega Man i nie
tylko. Ciągle pojawiają się też nowi dostępni do kupienia osobno wojownicy – wśród nich są, m.in. Ryu, Mewtwo i Roy!

Zmień się w latającą wiewiórkę Mario i przeleć przez kolejne poziomy. Możesz również zawisnąć na ścianie, albo kurczowo trzymać się Balona z małego Yoshiego i latać w przestworzach.
Gdy telewizor jest niedostępny, możesz kontynuować swoją przygodę poprzez przepięcie się na ekran kontrolera Wii U GamePad.
Data wydania
zedaży
Dostępna w spr

Data wydania
zedaży
Dostępna w spr

ż:
Dostępne te os.
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New Super Mario Bros.™ U

Super Smash Bros. ™ for Wii U

Gatunek: platformówka
Wydawca: Nintendo
Liczba graczy: 1-5

Gatunek: Akcja, Bijatyka Wydawca: Nintendo
Liczba graczy: 1-8 (offline), 1-4 (online) Obsługa amiibo: Tak

© 2012 Nintendo

© 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.
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Pomóż Kirby’emu przywrócić kolory Krainie Snów!
Przemierzaj wspaniały gliniany świat w tej kolorowej platformówce. Przy pomocy GamePada Wii U rysuj tęczowe liny na których Kirby
może się toczyć i blokuj przy ich pomocy różne
przeszkody i wrogów. Wykorzystaj wszystkie
dostępne umiejętności, aby znaleźć ukryte
przedmioty i przywrócić kolory krainie Kirby’ego!

Odkryj wspaniały wełniany świat
Yoshi’s Woolly World to zrobiona na drutach platformówka pełna kolorów, w którą
można zagrać tylko na Wii U. Przemierzaj kolejne plansze z Yoshim, który jest zrobiony z wełny! Wykorzystaj jego charakterystyczne umiejętności, aby odkryć różne sekrety i zebrać schowane przedmioty. Usuń ścianę ciągnąc językiem za nitkę i rzucaj
kłębkami wełny (Yarn Balls), aby stworzyć nowe platformy.

Data wydania
zedaży
Dostępna w spr
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Data wydania
zedaży
Dostępna w spr

Yoshi’s™ Woolly World

Kirby™ and the Rainbow Paintbrush

Gatunek: Platformówka
Wydawca: Nintendo
Liczba graczy: 1-2
Obsługa amiibo: Tak

Gatunek: Platformówka
Wydawca: Nintendo
Liczba graczy: 1-4
Obsługa amiibo: Tak

© 2014 Nintendo Co., Ltd./Good-Feel

© 2014 HAL Laboratory, Inc. / Nintendo.
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Baw się ze zwierzakami!
Graj ze swoimi ulubionymi postaciami z Animal Crossing przy pomocy amiibo
w Animal Crossing: amiibo Festival. W tej nowej grze zwierzaki ścigają się ze
sobą w grze planszowej, w której na wydarzenia wpływa zmiana pór roku, podobnie jak w innych grach z serii. W Animal Crossing: amiibo Festival znajdują
się też mini-gry, w które gra się przy pomocy kart amiibo Animal Crossing.

Mario Tennis wkracza na Wii U
Wykorzystaj szeroką gamę dostępnych technik, aby wzbogacić
swoją strategię w grze Mario Tennis: Ultra Smash. Pokaż swoje
umiejętności grając w singlach i w deblach. Możesz zmierzyć się
z przyjaciółmi, z rodziną lub z komputerem!
Doświadcz zupełnie nowego rodzaju rozgrywki w Mario Tennis. Teraz możesz odbić nawet bardzo wysokie piłki
przy pomocy techniki jump shot (która pozwoli Ci na wysoki skok) lub podnieś z ziemi Mega Grzyba, aby Twoja
postać urosła do niesamowitych rozmiarów w Mega Bitwach. Możesz też uzyskać przewagę odbijając wysokie
piłki potężną techniką ultra smash.

CECHY GRY
• Wejdź do świata Animal Crossing przez grę planszową, w której zmieniają się pory roku, co wpływa na przebieg rozgrywki
Data wydania
zedaży
Dostępna w spr

• Baw się z ulubionymi postaciami z Animal Crossing, takimi jak Isabelle
czy Tom Nook!

Data wydania
zedaży
Dostępna w spr

• Wykorzystaj swoje amiibo, graj z przyjaciółmi i zbieraj Punkty Szczęścia na swoim amiibo, które będziesz mógł wykorzystać podczas rozgrywki

CECHY GRY
• Wejdź na kort jako Twoja ulubiona postać z Grzybowego
Królestwa • Graj przeciwko przyjaciołom i rodzinie w singlach lub w deblach

• Używaj karty amiibo Animal Crossing w mini-grach

• Masz kontrolę nad każdym ruchem swojej postaci, wyceluj w piłkę w odpowiedniej chwili i nie daj szans przeciwnikowi

Zestaw zawiera

• Użyj nowej techniki jump shot, aby odbijać piłki jak nigdy wcześniej
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Animal Crossing™: amiibo Festival

Mario Tennis Ultra Smash

Gatunek: gra planszowa, gra imprezowa
Wydawca: Nintendo
Liczba graczy: 1-4
Obsługa amiibo: Tak

Gatunek: gra sportowa
Wydawca: Nintendo
Liczba graczy: 1-4

© 2014 Nintendo Co., Ltd.

© 2014 Nintendo Co., Ltd.

• W Mega Bitwach podnieś Mega Grzyb, aby uzyskać wielką przewagę nad przeciwnikami
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Czeterech graczy +
3 wymiary =

niekończąca
się zabawa!
Graj nawet z pięcioma graczami
i swoim amiibo!
Rzuć kostką, przejdź całą planszę i konkuruj z przyjaciółmi i rodziną w ponad 70 super mini-grach, w których taktyka, technika, a nawet niewinne podstępy pomogą Ci w osiągnięciu zwycięstwa. Gdy masz tyle
różnych gier, zabawa nigdy się nie kończy!
Data wydania
zedaży
Dostępna w spr
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Wyrusz w podróż wraz z Mario, Luigi i resztą do królestwa Sprixie
w Super Mario 3D World! Bowser
porwał księżniczki z królestwa
Sprixie i tylko Mario wraz z przyjaciółmi mogą je uratować,
w międzyczasie prześcigając się w ukończeniu poziomów gry!

Może nawet zajść potrzeba, by
Mario wraz z przyjaciółmi musiał wdrapać się na mur, zupełnie
jak kot! Wii U Gamepad wraz z trybem 4-osobowym zapewnia nową,
fascynującą przygodę w Super Mario
3D World, dostępną tylko na Wii U.

Data wydania
zedaży
Dostępna w spr

Mario Party™ 10

Super Mario™ 3D World

Gatunek: gra imprezowa
Wydawca: Nintendo
Liczba graczy: 1-5
Obsługa amiibo: Tak

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

© 2014 Nintendo Co., Ltd.

© 2013 Nintendo
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Nowa przygoda czeka!
Czasem tchórzliwy, a czasem odważny Kapitan
Toad wyrusza na swoją pierwszą przygodę
na Wii U. Ta wypełniona łamigłówkami platformówka wynosi na pierwszy plan przygody sympatycznego pomocnika głównych bohaterów
z Super Mario 3D World. Użyj kontrolera GamePad Wii U, aby zajrzeć w każdy zakamarek poziomu i bezpiecznie przeprowadź Kapitana Toad
do mety.

Małe stworki, wielka przygoda!
Broń się na wrogiej planecie z pomocą armii małych stworków. Ta wyjątkowa gra strategiczna pozwoli Ci na dowodzenie Twoimi Pikminami w dynamicznych bitwach. Odkryj nowe tereny, przebij się przez skorupy przeciwników używając nowego kamiennego Pikmina lub zmierz się
z latającymi wrogami przy pomocy uskrzydlonego Pikmina.

Uzbrojony jedynie w szalik, plecak i za dużą
czapkę z latarką, Kapitan Toad przechodząc
przez kolejne poziomy wypełnione pułapkami
i łamigłówkami, znajduje ukryte klejnoty, monety i ulepszenia.

Data wydania
zedaży
Dostępna w spr
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Data wydania
zedaży
Dostępna w spr

Captain Toad™: Treasure Tracker

Pikmin™ 3

Gatunek: logiczna, platformówka
Wydawca: Nintendo
Liczba graczy: 1
Obsługa amiibo: Tak

Gatunek: akcja, strategia
Wydawca: Nintendo
Liczba graczy: 1-2

© 2014 Nintendo

© 2013 Nintendo
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PODZIEL
SIĘ MOCĄ TAŃCA
Przedstawiamy grę Just Dance 2016 na Wii U – w którą można grać
w nowy sposób! Wystarczy tylko Twój smartfon i aplikacja Just Dance Controller, nie potrzebujesz żadnych innych akcesoriów. Tańcz
do utworu Marka Ronsona (feat. Bruno Mars) „Uptown Funk” i poczuj
rytm przy „All About Bass” Meghan Trainor. W tym roku możesz też
odkryć Just Dance Unlimited, usługę online, która da Ci dostęp
do ponad 150 największych hitów Just Dance i utworów niedostępnych w inny sposób! Nowa funkcja Showtime pozwoli Ci na udostępnienie teledysku, który nagrasz przy pomocy swojej kamery! Co więcej, dzięki wykorzystaniu GamePada Wii U, piąty gracz może być
DJ-em w trybie Party Master i wybierać dla innych utwory i ruchy taneczne!

Skylandy są w niebezpieczeństwie! Kaos stworzył właśnie najbardziej niszczycielską broń – Centrum Destrukcji i Totalnego Zniszczenia. Aby z nim walczyć powstała specjalna drużyna zwana SuperChargers, która będzie pilotować flotę niepowstrzymanych pojazdów. Wraz
z innymi SuperChargers musisz wyruszyć w podróż przez lądy, oceany
i przestworza, aby powstrzymać Kaosa i uratować Skylandy!

Data wydania
zedaży
Dostępna w spr

Data wydania
zedaży
Dostępna w spr

Just Dance® 2016
Gatunek: taniec, gra muzyczna
Wydawca: Ubisoft Liczba graczy: 1-6
Obsługa amiibo: Nie
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SZALONA JAZDA!

© 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.

Skylanders® SuperChargers
Gatunek: Akcja, Przygodówka
Wydawca: Activision
Liczba graczy: 1-2 (offline), 2-4 (online)
© 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.
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Wyspa Donkey Konga zamarza!
Wybierz jedną z 4 postaci: Donkey Kong, Diddy, Dixie i Cranky Kong i weź
udział w nowej przygodzie! Odeprzyj atak zimoludków na wyspę, stawiając czoła wyzwaniom z których słynie seria Donkey Kong Country.

Data wydania
zedaży
Dostępna w spr

Donkey Kong Country™: Tropical Freeze
Gatunek: akcja, platformówka
Wydawca: Nintendo Liczba graczy: 1-2

26

© 2013 Nintendo
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Fit Meter
Noś ze sobą Fit Meter
i mierz swoją aktywność
podczas dnia!

Uwolnij swoje drugie, artystyczne ja

Przenieś swoje ćwiczenia
na kolejny poziom!

Naucz się jak rysować i tworzyć dzieła sztuki przy pomocy kontrolera Wii U GamePad. Oprócz farb, ołówków, pasteli i kredek możesz
również użyć węgla drzewnego, aby przenieść wszystkie swoje artystyczne pomysły na cyfrową kartkę. Zapisz swoje skończone
dzieła w prywatnej galerii lub podziel się nimi z resztą społeczności Miiverse.

Odkryj nowe ćwiczenia, które wykorzystują Wii
U GamePad oraz Wii Balance Board. Możesz również wykonywać ćwiczenia, które znasz z Wii Fit
i Wii Fit Plus.
Śledź poziom swojej codziennej aktywności przy
użyciu Fit Meter. Możesz też trenować z dala od telewizora, wystarczy że użyjesz ekranu kontrolera
Wii U GamePad.

Data wydania
zedaży
Dostępna w spr

Data wydania
zedaży
Dostępna w spr
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Art Academy™ Atelier

Wii Fit™ U

Gatunek: edukacja
Wydawca: Nintendo
Ilość graczy: 1

Gatunek: fitness i zdrowie
Wydawca: Nintendo
Liczba graczy: 1-2

© 2014 Nintendo

© 2013 Nintendo
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Czas na zwiad!
Zjednocz się!
Wciel się w grupę superbohaterów i pokonaj inwazję GEATHJERK. Użyj
kontrolera GamePad Wii U i ułóż swój zespół superbohaterów w niezwykłą formację. Odeprzyj ataki wroga, pokonaj wszelkie przeszkody i zmierz
się z intruzami w emocjonujących walkach!

Znajdź się na miejscu Chase’a McCaina, gliniarza pod przykrywką, który
ma na celu powstrzymanie fali przestępstw w LEGO CITY i zamknięcie
nikczemnego Rexa Fury za kratkami!

Czas na imprezę z Wii U

Doświadcz LEGO CITY, miasta wypełnionego akcją, interesującymi bohaterami oraz dużą dawką humoru!

Stuknij! Pochyl! Wygraj!

Wii Party U to gra imprezowa, która wykorzystuje wszystkie możliwości kontrolera GamePad Wii U i Wii Remote. Wśród 80 nowych minigier
znajdzie się coś dla graczy w każdym wieku! Wii Party U rozkręci każde przyjęcie!

Wario wraz z ekipą z Diamond City powracają w nowej kolekcji 16 gier,
które pokażą wszechstronność jak i też wszystkie wyjątkowe możliwości
konsoli Wii U. Do pięciu graczy może spróbować swoich sił w szalonych
grach Wario. Wystarczy jeden GamePad Wii U.

Data wydania
zedaży
Dostępna w spr
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Data wydania
zedaży
Dostępna w spr

Data wydania
zedaży
Dostępna w spr

Data wydania
zedaży
Dostępna w spr

The Wonderful 101™

LEGO® CITY Undercover

Game & Wario™

Wii Party™ U

Gatunek: akcja
Wydawca: Nintendo
Liczba graczy: 1-5

Gatunek: akcja, przygodówka Wydawca: Nintendo
Liczba graczy: 1

Gatunek: gra imprezowa
Wydawca: Nintendo
Liczba graczy: 1-5

Gatunek: gra imprezowa
Wydawca: Nintendo
Liczba graczy: 1-4

© 2013 Nintendo

© 2013 Nintendo

© 2013 Nintendo / PlatinumGames Inc.

LEGO® CITY Undercover software ©2013 TT Games Publishing Ltd.
LEGO, the LEGO logo and the Minifigure are trademarks of the LEGO Group
©2013 The LEGO Group. All rights reserved.
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Wypróbuj 12 atrakcji prosto z parku rozrywki, inspirowanych popularnymi
tytułami firmy Nintendo. Baw się w trybie dla jednego gracza albo daj się
ponieść zabawie w trybie wieloosobowym, gdzie gracz z kontrolerem Wii
U GamePad ma dodatkową rolę w grze. Nic nie dorównuje Nintendo Land!

Data wydania
zedaży
Dostępna w spr
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Walcz o sławę!
Wii Sports Club to nowy sposób na nudę! Ulepszone tryby gry w stosunku
do Wii Sports zapewniają nie lada rozrywkę. Bardziej rozbudowana mechanika gry, tryb wieloosobowy online* oraz możliwość dołączenia do klubów, wszystko podczas aktywnego grania w twoje ulubione dyscypliny
sportowe.

* Do trybu wieloosobowego online wymagane
szerokopasmowe łącze internetowe.

Z górki na pazurki!

Data wydania
zedaży
Dostępna w spr

Nintendo Land™

Wii Sports™ Club

Gatunek: akcja, gra imprezowa
Wydawca: Nintendo
Liczba graczy: 1-5

Gatunek: sport
Wydawca: Nintendo
Liczba graczy: 1-4

© 2012 Nintendo

© 2013 Nintendo

Drużyna Star Fox przeżyje nową przygodę na Wii U
Użyj ekranu telewizora, aby pilotować Arwinga, podczas gdy GamePad Wii U ułatwi Ci strzelanie
dzięki widokowi z kokpitu. Dodatkowy ekran pozwala na większą swobodę w pokazywaniu świata
na ekranie telewizora, co sprawi, że gra w trybie All-range będzie zupełnie nowym doświadczeniem.
Data wydania
zedaży
Dostępna w spr

Arwing, którym lecą Fox i jego drużyna, od teraz może przemieniać się w chodzące roboty zwane
Walkerami. Podczas walki będziesz miał też okazję pilotować przypominającego drona Gyrowinga
i dobrze znanego wszystkim Landmastera.

StarFox™ Zero
Gatunek: Strzelanka
Wydawca: Nintendo
Liczba graczy: 1-2
© 2015 Nintendo

33

Przemierzaj nieznany świat i uratuj ludzkość

Wojownicy Hyrule szarżują
na pole bitwy!

Walcz o przetrwanie przemierzając szerokie połacie nieznanej planety,
na której możesz dotrzeć w każde miejsce przy pomocy uzbrojonej mechy zwanej Skell. Dostosuj do swoich potrzeb Artsy, czyli mordercze
umiejętności ofensywne i defensywne, aby wzmocnić swoje strategie
i efektywnie pokonać wrogów. Wykorzystaj swój taktyczny umysł i atakuj
przeciwników z wielu stron różnymi rodzajami broni.

Używaj super-mocy i przedzieraj się przez
legion przeciwników jako Link, Zelda
bądź inne postacie z serii The Legend of
Zelda. Będziesz miał okazję zmierzyć się
z najgroźniejszymi przeciwnikami w historii Zeldy. Aby uratować Hyrule, obudź
w sobie taktyka i wykonaj misje w najbardziej wydajny sposób!

CECHY GRY
• Odkryj otwarty świat pełen nieznanych stworzeń różnych rozmiarów
Data wydania
04.12.2015

• Zawiera zupełnie nową historię z ocalałymi ludźmi walczącymi z kosmitami
• Użyj Artsów, aby pokonać swoich wrogów

Data wydania
zedaży
Dostępna w spr

• Chodź w Skellsach, czyli olbrzymich mechach, aby móc obronić się przed niebezpieczeństwami
• Połącz się z innymi graczami online*, aby walczyć z potężnymi Światowymi Bossami i dzielić się informacjami o przedmiotach, misjach i wrogach
• Rekrutuj awatary innych graczy do kampanii dla jednego gracza
* Niezbędny szerokopasmowy dostęp do Internetu. Wymagana rejestracja Nintendo Network ID oraz zaakceptowanie Nintendo Network Agreement i polityki prywatności.

Xenoblade Chronicles X
Gatunek: Przygodówka, RPG
Wydawca: Nintendo
Liczba graczy: 1 (offline), 1-4 (online)
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© 2010-2015 Nintendo Co., Ltd. / MONOLITHSOFT

Hyrule Warriors™
Gatunek: akcja Wydawca: Nintendo
Liczba graczy: 1-2
Obsługa amiibo: Tak
© Nintendo © KOEI TECMO GAMES CO., LTD. All rights reserved.
The KT logo is a registered trademark of KOEI TECMO HOLDINGS CO., LTD.
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Wiedźma powróciła!
Ta klimatyczna kontynuacja pierwszej, hitowej, części, będzie trzymała Cię jak na szpilkach, od początku do samego końca. Bayonetta
2 wypełniona jest przepięknymi przerywnikami filmowymi oraz
spektakularnymi bitwami, które zapierają dech w piersiach, nigdy
nie zwalniając tempa.
Odkryj korzenie Bayonetty, grając w pierwszą część na Wii U. Bayonetta na Wii U zawiera nowe kostiumy, nowe sterowanie oraz możliwość gry bez telewizora na samym kontrolerze GamePad Wii U.

Data wydania
zedaży
Dostępna w spr

Bayonetta 2 jest dostępna
w dwóch wydaniach:
Souls oraz Edycji Specjalnej!

Graj jako jedna z trzech różnych postaci – z każdą z nich wiąże się inna historia – podczas wyprawy do przeklętej atrakcji turystycznej, Góry Hikami. Wykorzystaj GamePad
Wii U jako kamerę, aby badać nią otoczenie i zanurzyć się w nadprzyrodzonej atmosferze, a także by odgonić wrogie duchy podczas ich szybkich i niespodziewanych ataków.

Data wydania
zedaży
Dostępna w spr

Gatunek: klimatyczna przygodówka
Wydawca: Nintendo
Liczba graczy: 1 (Bayonetta), 1-2 (Bayonetta 2)

Bayonetta jest dostępna tylko
w Nintendo eShop oraz w Edycji Specjalnej Bayonetta 2.

Poczuj strach mrożący krew w żyłach. Zbadaj zawilgocone ciemne miejsca, potraktuj
wrogie zjawy egzorcyzmami przy pomocy dziwnej kamery i zanurz się w tajemnicy,
która rozciąga się poza nasz świat.

Po premierze dostępna będzie darmowa wersja próbna!

Bayonetta™ & Bayonetta™ 2
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Zanurz się w mroku, w którym ogarnie Cię strach…

©SEGA Published by Nintendo
© 2014 Nintendo © SEGA

Project Zero™: Maiden of Black Water
Gatunek: Przygodówka
Liczba graczy: 1
Obsługa amiibo: Nie

Wydawca: Nintendo

© 2014-2015 Nintendo Co., Ltd. / KOEI TECMO GAMES CO., LTD
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Diabelska rozgrywka
Devil’s Third to stworzona przez legendarnego projektanta gier Tomonobu
Itagakiego strzelanka akcji z perspektywy trzeciej osoby, która łączy ze sobą
zastosowanie nowoczesnego uzbrojenia z użyciem białej broni i walką
na miecze w stylu ninja. Zanurz się w olbrzymiej kampanii dla jednego gracza lub zostań członkiem jednego z klanów w trybie multiplayer*.
* Niezbędny szerokopasmowy dostęp do Internetu. Wymagana rejestracja Nintendo Network ID oraz zaakceptowanie Nintendo Network Agreement
i polityki prywatności.

Sklep Nintendo eShop to twoja brama do świata gier, darmowych wersji demonstracyjnych, a także wielu innych rzeczy,
dostępnych do pobrania na twoją konsolę Wii U! Odkryj innowacyjne gry, których nie znajdziesz nigdzie indziej, cyfrowe
wersje najgorętszych hitów z półek sklepowych, filmiki z gier oraz najlepsze klasyczne tytuły wydane na Virtual Console.
Kupuj

Dziel się wrażeniami

W sklepie Nintendo eShop znajdziesz zarówno gry i aplikacje stworzone
wyłącznie na Wii U, jak i cyfrowe wersje sklepowych wydań, tytułów z Virtual Console, a także wiele więcej.

Poznaj opinie innych graczy dzięki recenzjom użytkowników i listom
bestsellerów.

Oglądaj
Zapoznaj się z filmikami promującymi gry i programy na Wii U. Możesz je
oglądać na ekranie telewizora, lub GamePada Wii U.
Eksperymentuj
Odkryj nowe perełki ściągając darmowe dema gier i programów
na Wii U.

Data wydania
zedaży
Dostępna w spr

Szukaj
Z łatwością znajdziesz interesujące cię gry szukając według rankingów, słów kluczowych lub gatunków.

Devil’s Third
Gatunek: Akcja, Strzelanka
Wydawca: Nintendo
Liczba graczy: 1 (offline), 1-16 (online)
Obsługa amiibo: Nie
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© 2014 Valhalla Game Studios Co., Ltd. / Nintendo

* Niezbędny szerokopasmowy dostęp do Internetu. Wymagana rejestracja Nintendo Network ID oraz zaakceptowanie Nintendo Network Agreementi polityki prywatności.
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Robienie zakupów w Nintendo eShop

Dodawanie środków

Nieważne, czy kupujesz gry bezpośrednio, czy też realizujesz kod kupiony w
sklepie lub w Internecie, robienie zakupów w Nintendo eShop jest proste!

Bardzo łatwo jest dodać środki do konta Nintendo eShop!

Zakupy bezpośrednie
Gdy znajdziesz coś, co ci się spodoba, dotknij
przycisku „Przejdź do ekranu płatności”. Jeśli
nie masz wystarczająco środków na koncie,
zostaniesz poproszony o ich dodanie za pomocą karty kredytowej lub karty Nintendo
eShop Card.

Za pomocą karty kredytowej
Wprowadź dane swojej karty oraz
zapisz je do przyszłego użycia. Aby
uniemożliwić nieautoryzowane zakupy, przed każdą transakcją będziesz
musiał podać hasło.

Nowe podejście do klasyków
Łamigłówkowy raj

Powróć do epoki retro i zagraj w klasyczne gry z pozmienianymi zasadami w NESTM Remix oraz NESTM Remix 2, dostępnymi wyłącznie w Nintendo eShop na Wii U!

Wespnij się na szczyt ponad 250 łamigłówkowych wież! Przeciągaj i przepychaj klocki aby utworzyć schody, po których wskoczysz na samą górę!

Kody do pobrania
Realizacja kodów, dostępnych w sprzedaży w sklepach, pozwala ci pobrać wybrane przez ciebie oprogramowanie bez konieczności zasilania pieniędzmi konta Nintendo eShop.
Pobieranie gry
Pora pobierać! Twoja gra pobierze się i zainstaluje w tle, zarówno podczas grania w inne
gry, jak i po wyłączeniu konsoli – dzięki temu
gra będzie gotowa w tym samym momencie,
co ty.
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Data wydania
zedaży
Dostępna w spr

Data wydania
zedaży
Dostępna w spr

Pullblox™ World

NES™ Remix / NES™ Remix 2

Gatunek: logiczna, platformówka
Wydawca: Nintendo
Liczba graczy: 1

Gatunek: zręcznościowa
Wydawca: Nintendo
Liczba graczy: 1 (NES™ Remix), 1-2 (NES™ Remix 2)

© 2014 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS

© 2014 Nintendo
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Śpiewaj na cały głos
Pokaż swoje umiejętności wokalne na Wii U przy pomocy Wii Karaoke
U by JOYSOUND, kiedy urządzisz karaoke we własnym domu.

Spuść trochę pary!
SteamWorld Heist to gra o kosmicznych przygodach z elementami strategicznymi. Graj jako Kapitan Piper i zrekrutuj drużynę starych robotów,
aby przeszukać pozostałości zniszczonego świata. Wejdź na statki wroga
i wydawaj rozkazy swojej załodze w wyjątkowych walkach turowych, których rezultat zależy tylko od Twoich umiejętności.

Data wydania
Już wkrótce
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Kop! Walcz! Odkrywaj! Buduj! ...Dotykaj!
Do
Wyrzeźb swoją przygodę na nieskończoną ilość sposobów! Przemierzaj
erzaj
wielki świat podlatując do unoszących się w przestworzach wysp lub kopiąc głęboko pod ziemią. Prowadź wojnę z setkami różnych wrogów
i wielkimi bossami korzystając z własnoręcznie przygotowanej broni
i zbroi. Z łatwością stwórz niesamowite struktury i mieszkania przy pomocy intuicyjnego interfejsu dotykowego, a potem podziel się nimi w
trybie multiplayer online* lub na podzielonym ekranie.

Wyścig
i do przyszłościi
FAST Racing Neo to futurystyczna wyścigówka. Wybierz swój ulubiony
pojazd anty-grawitacyjny i zostań legendą w lidze FAST Racing Neo.

* Niezbędny szerokopasmowy dostęp do Internetu. Wymagana rejestracja Nintendo Network ID oraz zaakceptowanie Nintendo Network Agreement
i polityki prywatności.

Data wydania
zedaży
Dostępna w spr

Data wydania
Już wkrótce

Data wydania
2015

SteamWorld Heist

Wii Karaoke U™ by JOYSOUND™

Terraria

Fast Racing: NEO

Gatunek: Akcja/Strategia
Wydawca: Image & Form
Liczba graczy: 1

Gatunek: gra muzyczna
Wydawca: Nintendo
Liczba graczy: 1+

Gatunek: otwarty świat, zręcznościówka
Wydawca: 505 GAMES
Liczba graczy: 1-8

Gatunek: Futurystyczna wyścigówka
Wydawca: Shin‘en Multimedia GmbH
Liczba graczy: 1-4

© Image & Form 2015.
All rights reserved.

© 2013 Nintendo

© 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.
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Strategia pełna humoru!
Wiking Rudobrody powraca i zyskuje przy tym nowych sprzymierzeńców
i nowych wrogów. Tym razem nie chodzi tylko o zrobienie najlepszego
sosu barbecue w historii. Masz za zadanie uratować świat!

Data wydania
zedaży
Dostępna w spr

Swords & Soldiers II
Gatunek: Akcja/Strategia
Wydawca: Ronimo Games
Liczba graczy: 1-2
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© 2015 Ronimo Games. Ronimo Games, Swords & Soldiers and Swords & Soldiers II
are trademarks or registered trademarks of Ronimo Games.

Łopata w ruch!

Kolorowa impreza!

Potężna platformówka

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-bitową
grafiką i nostalgiczną muzyką.

Runbow to szybka gra imprezowa z nigdy wcześniej niespotykaną mechaniką rozgrywki! Maksymalnie dziewięciu graczy ściga się ze sobą online lub lokalnie, podczas gdy zmienia się kolor
tła, co wpływa na pojawianie się i znikanie różnych przeszkód i platform.

Pokaż na co Cię stać i uratuj świat w grze Mighty
No. 9, pełnej akcji dwuwymiarowej retro platformówce. Wykorzystaj umiejętność Becka
do zmieniania się, aby pokonać przeszkody
na 12 poziomach pełnych wyzwań i wygrać
z ośmioma pozostałymi robotami Mighty Numbers.

Data wydania
zedaży
Dostępna w spr

Shovel Knight:
Plague of Shadows
Gatunek: Platformówka
Wydawca: Yacht Club Games
Liczba graczy: 1
Yacht Club Games, Llc. Copyright © 2014

Data wydania
I kwartał 2016

Czas na demolkę!
RIVE to strzelanka z niszczeniem metalu i hackowaniem robotów. Nowocześnie wykonana,
czerpie wszystko to, co najlepsze ze starej szkoły. Podczas strzelania we wszystkie strony, gracze nauczą się też jak zmieniać zachowanie
swoich wrogów zbierając hacki i wgrywając je
im.

Data wydania
I kwartał 2016

Datum vydání
I kwartał 2016

Runbow

Rive
Ri
ve

Mighty
Migh
Mi
g tyy No.
gh
No. 9

Gatunek: platformówka imprezowa
Wydawca: 13AM Games
Liczba graczy: 1-9

Gatunek: Strzelanka 2D
Wydawca: Two Tribes Publishing B.V.
Liczba graczy: 1

Gatunek: Akcja/Platformówka
Wydawca: Deep Silver
Liczba
Lic
Licz
ba graczy:
gracz
raczy:
a y:
y 11-22
Published 2015 by Deep Silver, a division of Koch Media GmbH, Austria. Co-published by
Comcept Inc. Mighty No. 9, Comcept
and their respective logos are trademarks of Comcept Inc.

Runbow™ ©2015 13AM Games

© 2015 Two Tribes Publishing B.V.

provisional
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Zabawa za darmo!
Nie potrzebujesz pieniędzy, aby dobrze się bawić na Wii U. Za darmo wypróbuj szeroką gamę tytułów dzięki dostępnym wersjom demo lub ściągaj różne
aplikacje, aby zapewnić rozrywkę sobie i swojej rodzinie!
* Niezbędny szerokopasmowy dostęp do Internetu. Wymagana rejestracja Nintendo Network ID oraz zaakceptowanie Nintendo Network Agreement i polityki prywatności.

Demo
Stań oko w oko z żarłocznymi wrogami i zasmakuj spektakularnych bitew, które znajdziesz
w grze Bayonetta 2.

Demo
W Pikmin 3 na Wii U musisz bronić się przed zagrożeniami na wrogiej planecie kierując armią
małych stworków.

Dostępnych jest więcej wersji demo!
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Zwiedzaj nie ruszając się z kanapy!
Chwyć kontroler GamePad Wii U i wyrusz w fascynującą podróż dookoła świata dzięki aplikacji Wii Street U powered by Google. Rozejrzyj się
po swojej dzielnicy lub udaj się na spacer po Wielkim Kanionie, wszystko bez
opuszczania salonu!
* Zgodnie z obecnymi planami ta aplikacja będzie dostępna do pobrania do 31 marca 2016 r. Uwaga: do korzystania
z aplikacji wymagane jest szerokopasmowe łącze internetowe oraz Nintendo Network ID.

Sprowadź do domu najsłynniejsze miejsca świata!

YouTube
Oglądaj swoje ulubione filmy i kanały na YouTube’ie. Tutaj znajdziesz to, co kochasz – niezależnie od tego czy wolisz muzykę czy sport. Oglądanie filmów to dopiero początek – możesz też,
m.in. udostępniać filmy czy je komentować. Logując się do YouTube łatwo uzyskasz dostęp
do subskrybowanych kanałów.
46

©SEGA Published by Nintendo
© 2014 Nintendo © SEGA

© 2013 Nintendo

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

Oglądaj panoramiczne filmy zarejestrowane za pomocą specjalnych kamer i doświadcz zapierającego dech w piersiach wrażenia jakbyś naprawdę tam był. Obracaj GamePada Wii U aby sterować widokiem. Oglądaj świat z dowolnego kąta
zerkając do góry, spoglądając w dół, i rozglądając się na wszystkie boki za pomocą GamePada Wii U. Nie będziesz chciał nic
przegapić!
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Super Mario Bros.™ 3

Wybuchowe klasyki…
Powróć do ulubionych gier retro lub odkryj zapomniane perełki z przeszłości dzięki Virtual Console. Znajdziesz tam gry z konsol NES, Super Nintendo
i Game Boy Advance, a w przyszłości dodane zostaną również popularne gry z Nintendo 64 oraz Nintendo DS.

Znane i lubiane Super Mario Bros. 3 zawiera jeszcze więcej Mario-akcji niż kiedykolwiek wcześniej: lataj jako Mario-szop, pływaj jako Mario-żaba, rzucaj kulami płomieni jako Ognisty Mario, czy wreszcie zmień się w niezniszczalny posąg jako Mario Tanooki.
Dzięki ośmiu ogromnym światom, niezliczonym sekretom oraz wieloosobowym
trybom współpracy i rywalizacji, Super Mario Bros. 3 zasługuje na status jednej
z najlepszych gier w historii.

©1988 Nintendo Co., Ltd.

Wybierz jednego spośród ośmiu bohaterów krainy Mushroom Kingdom: od znanych postaci, takich jak Mario
czy Bowser, aż po Donkey Kong Jr, w jego jedynym kartingowym występie. Pal gumę na klasycznych trasach,
takich jak Pętla Mario, Zamek Bowsera, Plaża Koopa czy
owiana grozą Tęczowa droga!
Ścigaj się w pojedynkę lub z przyjacielem, po czym doświadcz oryginalnej wersji trybu bitewnego – ulubionego trybu gry dla dwóch osób.

Graj w klasyczne gry na samym kontrolerze GamePad Wii U, bez podłączania telewizora! Co więcej, stan gry możesz zapisywać w dowolnym momencie,
a każda gra ma swoją własną społeczność Miiverse, gdzie możesz omawiać strategie, dzielić się zrzutami ekranu i publikować swoje rekordy!

©1992-2009 Nintendo Co. Ltd.
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Dołącz do Linka, legendarnego bohatera, który przemierza Hyrule nie tylko w przestrzeni, ale też w czasie, i razem z nim powstrzymaj plany Ganondorfa. Weź ze sobą
potężną broń, walcz z brutalnymi bossami
i rozwiązuj łamigłówki.

© 1998 - 2011 Nintendo.

Super Mario Kart™

…na Wii U lepsze niż kiedykolwiek wcześniej

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

The Legend of Zelda: The Minish Cap
W tej klasycznej grze ze świata Zeldy bohaterski Link
wyrusza w swoją najdziwniejszą podróż. Z pomocą niezwykłej czapki Minish Cap, Link może skurczyć się
do mikroskopijnych rozmiarów – umiejętność ta będzie niezbędna, aby naleźć fragmenty Kinstone i uratować przed katastrofą lud Minishów!

©2004 Nintendo.

Super Mario World™

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Pierwsza eskapada Mario i Luigiego na konsoli Super NES zabrała ich do nowej krainy, pełnej nowych postaci, nowych umiejętności
i wielu innych rzeczy!
W Super Mario World bracia trafiają do krainy
Dinosaur Land, spotykają uroczego kompana
Yoshi’ego i pokonują Bowsera oraz dziesiątki
jego sług porozrzucanych po niebezpiecznych poziomach pełnych sekretów.

A Link to the Past to uznana przez krytyków część sagi Legend of Zelda wydana
na konsole Super NES; słynąca z klimatycznej grafiki i dźwięku, skomplikowanych
lochów, oraz z tego, że po raz pierwszy wystąpiły w niej klasyczne przedmioty, takie
jak Hakostrzał, Pegazowe buty czy Miecz Mistrza.

© 1990-1991 Nintendo Co., Ltd.

©1991-1992 Nintendo Co., Ltd.
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Super Mario 64

Donkey Kong Country™

Mario został zaproszony do zamku księżniczki Peach, gdzie dowiaduje się, że znowu została porwana przez Bowsera. Jednak coś
się zmieniło… Ta przygoda będzie trójwymiarowa!
Skacząc z jednego obrazka powieszonego
na ścianie na drugi, Mario szuka 120 Gwiazdek
Mocy (Power Stars) ukrytych w magicznych światach pełnych przeszkód, innych przedmiotów, łamigłówek i wrogów! Mario ma
duży repertuar ruchów – są wśród nich bieganie, skakanie, pływanie, tupanie, uderzanie i robienie salta w tył, które pozwala dostać się nawet na najwyżej położone
platformy.

Klasyczna przygoda Donkey Konga z Super Nintendo powraca! Przywitaj się z DK,
Diddym, Rambi i gangiem w grze, która zapoczątkowała wciągającą i wymagającą
mechanikę serii Donkey Kong Country. Pełna niezapomnianych scen i sekretów,
które wystawią na próbę umiejętności najzręczniejszych graczy, Donkey Kong Country oferuje więcej zabawy niż beczka małp!

© 2004 Nintendo

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

Mario Kart DS
Odpal silniki i przygotuj się do startu w Martio Kart DS!
Starzy wyjadacze wyścigów w kartach i nowicjusze rywalizują ze sobą o chwałę w 32 trudnych wyzwaniach,
takich jak, na przykład, tryby Grand Prix, Time Trial, VS.,
Battle czy Mission. Niektóre z nich są oparte na tych z poprzednich części Mario Kart. W Mario Kart DS można też
znaleźć nowe przedmioty (Blooper i Bullet Bill) oraz edytor symboli, dzięki któremu dostosujesz wygląd swoich
kartów. Ta gra zapewni Ci mnóstwo dobrej zabawy!

© 2005 Nintendo
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Gry Wii na Wii U

Niezależnie od gustu i umiejętności, w ramach konsoli wirtualnej Virtual Console
na pewno znajdziesz coś dla siebie!

Graj w klasyczne gry z Wii tak, jak je pamiętasz lub odkryj przeoczone przez Ciebie
tytuły pobrane na Twoją konsolę Wii U

Metroid Prime: Trilogy
Pełne tajemnic, przemierzania świata i akcji sprzedawane razem trzy klasyczne
przygody w świecie Metroid przedstawiają losy łowcy nagród Samusa Arana z perspektywy pierwszej osoby.

Donkey Kong Country 2™:
Diddy’s Kong Quest
Donkey Kong został porwany przez złego Kapitana K.
Rool, który żąda jako okupu całego zapasu bananów
Donkey Konga – jednak Kongowie nie zamierzają
poddać się tak łatwo! W tej obfitującej w pirackie
motywy kontynuacji hitowego oryginału, poprowadź Diddy’ego lub Dixie przez osiem dzikich
światów pełnych komicznej akcji aż do opanowanej przez Kremlingów Krokodylej Wyspy.

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

Yoshi’s Island DS

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

Zupełnie nowa przygoda na wyspie Yoshi’ego w duchu klasyka z Super NES-a.
Yoshi’emu może towarzyszyć nie tylko Baby Mario i Baby Luigi, ale też Baby Peach,
Baby Donkey Kong, Baby Wario i Baby Bowser! Sam Yoshi może się zmienić w helikopter, czołg lub łódź podwodną! Przejdź przez
pięć rozległych światów, wykorzystując umiejętności swoich sprzymierzeńców (np. Baby DK potrafi
się huśtać, a Baby Bowser zionąć ogniem) i powstrzymaj plany złego Kameka.

W trzecim i ostatnim rozdziale trylogii Donkey Kong Country przejmij kontrolę nad
Dixie oraz Kiddy i wykorzystaj ich unikalne zdolności do przedarcia się przez zdradziecki tereny, polowania na wyjątkowe Bananowe ptaki, a w końcu do pokonania tajemniczego
nowego władcy Kremlingów, KAOSA.

© 2006 Nintendo

Wiele więcej gier do odkrycia!

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

© 2002-2009 Nintendo

Super Mario Galaxy 2
Dołącz do Mario w jego podróży do niesamowitych planet pełnych zupełnie nowych pułapek i niebezpieczeństw w Super Mario Galaxy 2! Zanurz się jeszcze bardziej we wspaniałych kosmicznych przygodach Mario i Yoshi’ego. Pełno tutaj niezwykłych galaktyk do odwiedzenia i nowych power-upów do zebrania. Co więcej,
możesz wybrać czy chcesz grać sam, czy potrzebujesz wsparcia. Baw się jak nigdy
dotąd!

© 2010 Nintendo
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Chat Wii U łączy ludzi przez Twój telewizor.
Gdy używasz Wii U Chat, możesz cieszyć się wideokonferencjami na żywo z rodziną i znajomymi którzy również
mają konsolę Wii U. Niezależnie od dystansu, jaki Was dzieli –
wystarczy Wii U, telewizor i szerokopasmowe łącze internetowe.

Miiverse łączy graczy z całego świata!

Wyraź siebie!

Miiverse to zupełnie nowa usługa, 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!

W Miiverse możesz dzielić się nie
tylko słowami – dzięki ekranowi dotykowemu na kontrolerze GamePad
Wii U możesz wysyłać odręczne wiadomości i rysunki. Dziel się wszystkim, co tylko przyjdzie Ci do głowy!

Dołącz do międzynarodowej społeczności!
Co więcej, możesz wykazać się kreatywnością
i dodać coś od siebie – na przykład rysunek lub
tekst.

Hello!!

W Miiverse łatwo jest znaleźć innych graczy, którzy lubią te same gry, co
Ty. Każda gra na Wii U ma swoją własną, unikalną społeczność, pozwalającą Ci na dzielenie się przemyśleniami z podobnie nastawionymi graczami,
a także na czytanie komentarzy dotyczących tytułów, które Cię interesują.

Otwarte bez przerwy
Wciśnij przycisk HOME aby odwiedzić Miiverse kiedy tylko masz na to
ochotę*, nawet podczas gry, dzięki czemu w każdej chwili możesz prosić
innych użytkowników o pomoc.
* Niektóre gry i sekwencje nie są kompatybilne z tą funkcją.

Informacje z pierwszej ręki
Dziel się swoimi ulubionymi stronami internetowymi z rodziną
i znajomymi wyświetlając je
na ekranie telewizora, lub
przeglądaj je wygodnie na GamePadzie Wii U. Gdy na dużym ekranie odtwarzany jest film, na GamePadzie możesz szukać kolejnych
materiałów. Możesz też schować
stronę za kurtyną, aby z jej odsłonięcia zrobić spektakl dla najbliższych.
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Przeglądaj Internet będąc w
środku gry wciskając przycisk
HOME. Zatrzymaj grę w dowolnym
momencie i wyszukaj porady, strategie i podpowiedzi – wszystko to
bez opuszczania gry.

Zielony haczyk oznacza, że dana postać Mii została potwierdzona jako
oficjalne konto danego użytkownika. Zasięgnij informacji z pierwszej ręki
bezpośrednio od twórców gier!
Posiadacze Wii U mają dostęp do Miiverse również za pomocą komputerów i smartfonów, dzięki czemu mogą być na bieżąco gdziekolwiek są!
Więcej szczegółów można znaleźć na: miiverse.nintendo.net
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Wsteczna kompatybilność

Najczęściej zadawane pytania

Wii U jest wstecznie kompatybilne – możesz więc używać dalej swoich kontrolerów i akcesoriów, takich jak Wii Remote Plus (oraz Wii Remote), Nunchuk
czy Wii Balance Board.
Uwaga: niektóre gry i akcesoria Wii nie są obsługiwane.

P. Czym jest GamePad Wii U?
O. GamePad Wii U to rewolucyjny kontroler sprzedawany z konsolą Wii U. Połączenie konsoli Wii U i GamePada pozwala doświadczać gier w zupełnie nowy sposób: kontynuuj grę nawet, gdy telewizor jest wyłączony, spróbuj zupełnie nowych trybów gry wieloosobowej, i wiele więcej..
P. Czy kontroler GamePad Wii U jest kompatybilny z konsolą Wii?
O. Nie, GamePad Wii U może być używany wyłącznie z Wii U.
P. Czy gry z Wii działają na Wii U?
O. Większość Twoich ulubionych gier i akcesoriów z Wii jest kompatybilna z Wii U.

Wii Remote™ Plus +
Jacket + Wrist Strap

Nunchuk™

Wii Classic
Controller Pro

Wii Sensor Bar

P.Czy jest pobierana jakaś opłata za utworzenie Nintendo Network ID?
O. Nintendo Network ID i inne aplikacje na Wii U, takie jak Miiverse, Wii U Chat czy przeglądarka internetowa, są darmowe i gotowe do użycia od razu po podłączeniu konsoli do telewizora. Wymagane jest szerokopasmowe łącze
internetowe. Mogą zostać naliczone standardowe opłaty za korzystanie z łącza internetowego.
P. Czy mogę rozszerzyć pamięć mojej konsoli Wii U? Czy Wii U jest kompatybilne z zewnętrznymi nośnikami
danych?
O. Większość klientów uważa, że wybrany przez nich rozmiar pamięci wystarcza im do grania i pobierania nowych gier z Internetu. Jeśli jednak uznasz, że potrzebujesz zwiększyć ilość dostępnej pamięci w swojej konsoli,
możesz użyć zewnętrznych nośników danych, takich jak dyski twarde (HDD). Aby przeczytać więcej na ten temat,
odwiedź www.nintendo.co.uk/wiiusupport.

Wii Zapper™

Obsługiwane przez
konsolę Wii U
konsolę Wii
Wii Wheel™
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Wii Balance Board™
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Porównanie
Obsługa grafiki HD 1080p

•

Gra bez telewizora

•

Miiverse

•

Wii U Chat

•

Wii Street U powered by Google

•

Przeglądanie Internetu podczas gry

•

Odtwarzanie gier Wii U

•

Odtwarzanie gier Wii

•

•

Obsługa kontrolerów i akcesoriów Wii

•

•

Gra przez Internet

•

Gra w gry pobrane z Internetu

•

•

•

•

Basic Pack: 8 GB*
Premium Pack: 32 GB**

512 MB

Przeglądarka internetowa
Pamięć*

/Dystrybutor Nintendo Polska

*8 GB całkowitej pamięci systemowej, z czego znaczna część zarezerwowana jest na dane systemu. Dodatkowy nośnik danych może być wymagany do pobrania niektórych gier.
**32 GB całkowitej pamięci systemowej, z czego część zarezerwowana jest na dane systemu.
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www.nintendo.pl

