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Co je Nintendo Switch?

Nintendo Switch je herní konzole, se kterou můžete hrát
kdykoliv, kdekoliv, s kýmkoliv

K dispozici vám jsou dvě zařízení rodiny Nintendo Switch
Nintendo Switch – plně vybavené k hraní doma i na cestách
Tři herní módy
TV mód

Tabletop mód

 str. 6 - 9

Nintendo Switch Lite
– věnováno handheld hraní
 str. 10 - 11

Handheld mód

Kdykoliv, kdekoliv, s kýmkoliv.
Tři módy

1

TV mód

Nintendo Switch nabízí tři herní módy.
Vložte Nintendo Switch do dokovací stanice
a vychutnejte si hraní na TV ve vysokém rozlišení.

Jednoduché připojení k TV

Konzole se při vyjmutí
z dokovací stanice
okamžitě zapne.

AC adaptér
konzole
Nintendo Switch

Vezměte konzoli s sebou
a pokračujte v hraní
v handheld módu.
HDMI kabel

Jednoduše zapojte AC adaptér a HDMI kabel (oba jsou součástí balení) do příslušných portů.

Kdykoliv, kdekoliv, s kýmkoliv.
Tři módy

2

Tabletop mód

Joy-Con
Po stranách konzole Nintendo
Switch se nachází ovladače, které
fungují ve vzájemné interakci.

Díky zabudovanému stojánku můžete
s ostatními sdílet obrazovku a užít si
tak hraní ve více hráčích.

Vsunete-li oba Joy-Con
ovladače do Joy-Con gripu,
rázem se přemění v jeden
tradiční controller.
Bez gripu však fungují
jako dva samostatně plně
funkční ovladače.

Nintendo Switch nabízí tři herní módy.
Tři módy

3

Handheld mód

Uchopte konzoli s připojenými
Joy-Con ovladači a hrajte na
cestách.

Nintendo Switch Lite –
Nintendo Switch Lite je kompaktní, lehká konzole
se zabudovaným ovládáním

věnováno handheld hraní
Nintendo Switch Lite podporuje
všechen Nintendo Switch
software, který umožňuje hraní
v handheld módu. Hodí se pro ty,
kteří mají spoustu příležitostí
k hraní na cestách nebo pro
kohokoliv, kdo by si rád zahrál
online či lokální multiplayer
s přáteli nebo rodinou, kteří již
vlajkovou loď konzoli Nintendo
Switch vlastní.
* Jakožto zařízení věnované pouze handheld
hraní, Nintendo Switch Lite nepodporuje
připojení k televizi

Čtyři barevná provedení

Žlutá

Šedá

Tyrkysová

Korálová

Obohaťte svůj herní zážitek!
Nintendo Switch Online je cenově dostupné, víceúčelové,
placené členství, které uživatelům umožňuje hrát online
ať už kooperativně či kompetitivně, Save Data Cloud
zálohování kompatibilních her, rozrůstající se knihovna
NES a Super NES her a mnoho dalšího.
Více informací  na str. 76 - 79

Získejte hry, které chcete,
kdykoliv chcete!
Nintendo eShop je oficiální digitální obchod pro
Nintendo Switch. Stáhněte si své oblíbené hry
okamžitě do své konzole, a to kdykoliv z pohodlí
vašeho domova. Objevujte a využívejte slevové
akce nebo si zdarma vyzkoušejte demoverze her.

PROČ NAKUPOVAT DIGITÁLNĚ?
Nakupujte digitálně a získejte
věrnostní bonus 5 % v Gold
Points na svůj další nákup!

Více než 4000 her ke stažení!

Získejte hry,
které chcete,
kdykoliv chcete!

Mějte kolekci
všech svých her
vždy u sebe.

NEJLEPŠÍ NABÍDKY
Využijte výhodných nabídek
na stovky titulů.

ZDARMA DOSTUPNÉ
DEMOVERZE

Nintendo eShop nabízí praktické
možnosti placení:
Použijte svou kreditní kartu nebo vyzkoušejte alternativní
platební metody!

Vyzkoušejte hry zdarma a objevte
své další oblíbence.

HRY A APLIKACE ZDARMA
Hodiny zábavy na vás čekají s free-to-play
hrami a aplikacemi.

PŘEDOBJEDNEJTE SI NYNÍ
Buďte mezi prvními a hrajte nové tituly v den
jejich vydání díky možnosti si je předobjednat.

Nintendo eShop Cards jsou dostupné v následujících částkách:
£15, £25 a £50. Pro každý nákup je tu karta!

DLC

Rozšiřte své oblíbené tituly
o další stahovatelný obsah.

WISHLIST

Sledujte hry, které vás zajímají,
a podívejte se na aktuální slevy.

rychlé a pohodlné nákupy. V rámci
Můžete také použít PayPal pro ryc
PayPalu je možné využít vaší debitní kartu, kreditní kartu nebo
přímo váš bankovní účet!

Více informací  na str. 71 - 74

Obohaťte svůj herní zážitek!

PROČ NEZAČÍT NOVÝ ŽIVOT
NA OPUŠTĚNÉM OSTROVĚ?

Dostupné na

Pokud vás dnešní uspěchaná doba srazila na kolena, nezoufejte.
Tom Nook si pro vás připravil to pravé: zbrusu nový ultra exkluzivní
Deserted Island Getaway Package společnosti Nook s.r.o.! Projděte
si ostrov, sbírejte suroviny a vybudujte na něm svůj nový domov
přesně podle svých představ. Tak jako se na ostrově střídají roční
doby, každý den na vás čekají noví přátelé a nová dobrodružství.
Užijte si zábavy sami nebo s až 7 kamarády, zatímco žijete přesně
tak, jak jste si vždy přáli. Otevřete svou náruč každému, kdo do
vašeho ráje zavítá.

Animal Crossing: New Horizons
• Žánr: Svět zvířat, simulátor • Vydavatel: Nintendo
Kompatibilní herní módy

TV mód
1-4*

Tabletop mód
1-4*

Handheld mód
1

Online**, ***: Až 8 hráčů Lokálně***: Až 8 hráčů
© 2020 Nintendo

*Multiplayer vyžaduje jeden kompatibilní ovladač pro každého hráče. Dodatečné ovladače (prodávané samostatně) mohou být vyžadovány.
**Hra online vyžaduje připojení k internetu. Pro užívání online služeb je třeba založení účtu Nintendo a přijetí souvisejících podmínek. Uplatňují se zásady ochrany osobních údajů účtu Nintendo. Některé online služby nejsou
dostupné ve všech zemích. Online služby vyžadují účet Nintendo. Některé online služby mohou vyžadovat placené členství. Dostupnost placené online služby může být omezená podle umístění.
***Lokální hra více hráčů vyžaduje jednu konzoli a jednu kopii softwaru na hráče.

Obohaťte svůj herní zážitek!

ZBRUSU NOVÉ POKÉMON
RPG DOBRODRUŽSTVÍ
Dostupné na

Připravte se prozkoumat region Galar, který je plný rozsáhlých
různorodých oblastí od mírumilovného venkova a moderní města
až po hustý les a zasněžené vrcholky hor. Těšit se můžete na
skvělé Dynamax a Gigantamax Pokémony!

Pokémon Sword / Pokémon Shield
• Žánr: RPG • Vydavatel: Nintendo
Kompatibilní herní módy

TV mód
1

Tabletop mód
1

Handheld mód
1

Online*,**: Až 4 hráči Lokálně*: Až 4 hráči
©2019 Pokémon.
©1995-2019 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

*Multiplayer vyžaduje jeden kompatibilní ovladač pro každého hráče. Dodatečné ovladače (prodávané samostatně) mohou být vyžadovány.
**Hra online vyžaduje připojení k internetu. Pro užívání online služeb je třeba založení účtu Nintendo a přijetí souvisejících podmínek. Uplatňují se zásady ochrany osobních údajů účtu Nintendo. Některé online služby nejsou dostupné ve všech zemích. Online služby
vyžadují účet Nintendo. Některé online služby mohou vyžadovat placené členství. Dostupnost placené online služby může být omezená podle umístění.

Dobrodružství Pokémon Sword
a Pokémon Shield pokračuje
s rozšířením Expansion Pass!

STRHUJÍCÍ DOBRODRUŽSTVÍ
POKRAČUJE!
Dostupné na

Již v prodeji!
©2020 Pokémon.
©1995-2020 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

The Isle of Armor
Připravte se na cestu rozlehlým ostrovem jménem
Isle of Armor, který leží nedaleko regionu Galar!
Mořem omílané pláže, bažiny, lesy, jeskyně či
písečné duny - vše čiší překrásnou přírodou.

The Crown Tundra
Staňte se vedoucím výpravy do
sněhem zaváté říše jménem Crown
Tundra a odkryjte záhadu legendárního
Pokémona Calyrexe, který této zemi
v dávných dobách vládnul.

Pokémon Sword Expansion Pass (skládá se z částí "The Isle of Armor" a "The Crown Tundra")
je kompatibilní pouze s evropskou verzí hry Pokémon Sword (prodávané samostatně).
Pokémon Shield Expansion Pass (skládá se z částí "The Isle of Armor" a "The Crown Tundra")
je kompatibilní pouze s evropskou verzí hry Pokémon Shield (prodávané samostatně).

Již v prodeji!

Obohaťte svůj herní zážitek!

KOČKA LEZE Z TAŠKY!

Dostupné na

Přidejte se k Mariovi, Luigiumu, Princezně Peach
a Toadovi na jejich cestě za záchranou Království
Sprixie ve hře Super Mario 3D World + Bowser’s Fury
na Nintendo Switch. Bowser unesl Princeznu Sprixie
a je jen na našich hrdinech, aby ji zachránili! Šplhejte
přes zdi, poškrábejte nepřátele pomocí Super Bell,
naklonujte se díky Double Cherry nebo popadněte
Cannon Box a vystřelte projektily na své protivníky.
Tato vylepšená verze Super Mario 3D World přichází
s lepší hratelností, která se projeví například zvýšenou
rychlostí běhání všech postav či schopností lézt ještě
výše při použití Super Bell. Dokonce můžete hrát
s pohybovým ovládáním!
Užijte si multiplayerovou zábavu v lokální
kooperaci až se třemi kamarády nebo se
zapojte do online multiplayerového chaosu!*

PROVISIONAL
Super Mario 3D World + Bowser's Fury
• Žánr: Plošinovka • Vydavatel: Nintendo • Datum vydání: 12. 2. 2021

Kompatibilní herní módy

TV mód
1-4*

Tabletop mód
1-4*

Handheld mód
1

©2013-2021 Nintendo
*Multiplayer vyžaduje jeden kompatibilní ovladač pro každého hráče. Dodatečné ovladače (prodávané samostatně) mohou být vyžadovány.

3 HRY, 1 HVĚZDNÁ KOLEKCE!
Dostupné na

©1996 - 2020 Nintendo

Objevte tři Mariova velkolepá dobrodružství se Super Mario 3D
All-Stars na Nintendo Switch! Tato speciální kolekce obsahuje
hry Super Mario 64, Super Mario Sunshine a Super Mario Galaxy,
všechny optimalizované pro Nintendo Switch s vylepšenou HD
grafikou, podporou Joy-Con ovladačů i hudebním přehrávačem,
který obsahuje sountracky ze všech tří titulů!

Super Mario 3D All-Stars
• Žánr: Dobrodružná, Akční, Plošinovka
Kompatibilní herní módy

TV mód
1-2*

• Vydavatel: Nintendo
Tabletop mód
1-2*

Handheld mód
1

*Kooperační režim pro dva hráče (Co-Star) je dostupný pouze v Super Mario Galaxy. Během jeho hraní musí mít každý hráč
svůj vlastní Joy-Con ovladač. Hráč č. 2 ovládá "star pointer" a pomáhá Mariovi v jeho úkolu.
Poznámka: Fyzická verze Super Mario 3D All-Stars (vydaná 18. září) bude v prodeji do konce března 2021, nebo do vyprodání zásob. Digitální verze
bude dostupná do 31. března 2021. Zakoupením digitální verze získáte možnost opětovného stažení i v případě, že dojde k jejímu smazání z konzole.

Váš domov se mění v závodní dráhu!

1.

Použijte Mushroom…

Sestavte
checkpoint
brány
a rozmístěte
je po podlaze.

3.
2.

...a vaše
autíčko zrychlí!

…vaše autíčko
zastaví!

Utkejte se s Koopalingy
v osmi Grand Prix závodech!

Prozkoumejte svůj domov jako nikdy předtím! Sledujte, jak se váš domov mění v hluboký oceán,
písečnou poušť a mnoho dalšího ze světa Mario Kart!

Sestavte si dráhu
libovolného tvaru
za použití čtyř bran.

KE STARTU PŘIPRAVIT, POZOR, TEĎ!

Proměňte svůj domov na závodní dráhu s Mario Kart Live: Home Circuit –
zcela nový způsob hraní Mario Kart na konzoli Nintendo Switch! Řiďte
autíčko ve skutečném světě pomocí Mario Kart ovládání a sledujte akci
z kamery na displeji konzole Nintendo Switch nebo televizní obrazovce.
Sledujte, jak se váš domov mění v hluboký oceán, písečnou poušť
a mnoho dalšího ze světa Mario Kart!

DOSTUPNÉ
NYNÍ

© 2020 Nintendo / Velan Studios

Zakousne-li vás Piranha Plant…

Společně mohou
závodit až 4 hráči
Každý hráč potřebuje: Jedno autíčko,
jednu konzoli, jednu kopii hry

DOBRODRUŽSTVÍ ZASAZENÉ
100 LET PŘED UDÁLOSTMI HRY
THE LEGEND OF ZELDA:
BREATH OF THE WILD…

Dostupné na

Cestujte do minulosti Hyrule a pokuste se zabránit
zničení království v Hyrule Warriors: Age of Calamity
na konzoli Nintendo Switch!
Osud Hyrule visí na vlásku. Vraťte se o celé století
zpět před události ze hry The Legend of Zelda:
Breath of the Wild, veďte své jednotky na bojišti proti
síle Calamity Ganon v titulu, kde je přežití
středobodem všeho.

Hyrule Warriors: Age of Calamity
• Žánr: Dobrodružná, Akční • Vydavatel: Nintendo
Kompatibilní herní módy

TV mód
1–2*

*Multiplayer vyžaduje jeden kompatibilní ovladač pro
každého hráče. Dodatečné ovladače (prodávané samostatně)
mohou být vyžadovány.

Tabletop mód
1–2*

Handheld mód
1

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

NÁDHERNÝ PAPÍROVÝ SVĚT K OBJEVOVÁNÍ
Dostupné na

S Mariem a novou kamarádkou Olivií zažijete zábavné dobrodružství
a prozkoumáte každičký kout papírového světa
v Paper Mario: The Origami King na Nintendo Switch!
Postavte se Origami Kingovi a jeho armádě papírových nepřátel,
spojte síly s ostatními a vylepšujte své magické dovednosti na cestě
zachránit svět.

© 2020 Nintendo Program © 2020 Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS

Paper Mario: The Origami King
• Žánr: Dobrodružná, Akční • Vydavatel: Nintendo
Kompatibilní herní módy

TV mód
1

Tabletop mód
1

Handheld mód
1

Obohaťte svůj herní zážitek!

PRO PIKMINY NENÍ ŽÁDNÁ MISE
PŘÍLIŠ VELKÁ!
Dostupné na

Dotkněte se světa bohatého na dobrodružství s Pikmin 3 Deluxe
pro Nintendo Switch! Navigujte úrodu maličkých stvoření
a objevujte nepřátelskou planetu v tomto vzrušujícím mixu akce
a strategie. Nacházejte vzácné předměty, řešte hádanky a poražte
mocná stvoření v propracovaném světě plném překvapení!

Pikmin 3 Deluxe
• Genre: Adventure, Strategy
Kompatibilní herní módy

• Publisher: Nintendo

TV mód
1-2*

Tabletop mód
1-2*

Handheld mód
1

Lokálně: Až 2 hráči
©2013-2020 Nintendo

*Multiplayer vyžaduje jeden kompatibilní ovladač pro každého hráče. Dodatečné ovladače (prodávané samostatně) mohou být vyžadovány.

SVĚT PLNÝ HER ČEKÁ!
Dostupné na

Odkliďte ze stolu a usedněte s rodinou a kamarády k rozmanité
sbírce nadčasových her kolekce 51 Worldwide Games tváří
v tvář či online*. Od pradávných deskových her k moderním
klasikám, oddychovému solitéru nebo rychlým sportovním
hrám - pusťte se do těch nejúspěšnějších, co vévodily
žebříčkům všech světových kultur!

51 Worldwide Games
• Žánr: Deskovka, Společenská
Kompatibilní herní módy

TV mód
1–2*

Demo ke
stažení

• Vydavatel: Nintendo
Tabletop mód
1–2*

Handheld mód
1–2*

Online**: Až 4 hráči Lokálně*: Až 4 hráči
© 2020 Nintendo

*Multiplayer vyžaduje jeden kompatibilní ovladač pro každého hráče. Dodatečné ovladače (prodávané samostatně) mohou být vyžadovány.
**Hra online vyžaduje připojení k internetu. Pro užívání online služeb je třeba založení účtu Nintendo a přijetí souvisejících podmínek. Uplatňují se zásady ochrany osobních údajů účtu Nintendo. Některé online služby nejsou dostupné ve všech zemích. Online služby vyžadují účet Nintendo. Některé
online služby mohou vyžadovat placené členství. Dostupnost placené online služby může být omezená podle umístění.

Obohaťte svůj herní zážitek!

SPOJTE SE A SDÍLEJTE TO SE SVĚTEM!

Dostupné na

Je čas si zatančit s Just Dance 2021! Díky 40 novým skladbám
a prostředím budete s Just Dance tančit po celý rok!
Klíčové prvky:
• Zatančete si na 40 nových skladeb
• Skvělé, ikonické a nové prvky: Zapoťte se díky Sweat Mode,
sdílejte své taneční kreace s přáteli nebo se s nimi spojte skrz
kooperační mód
• Režim pro děti, který má svou vlastní choreografii

• Just Dance Unlimited: Mějte přístup ke streamovací službě na bázi
předplatného a tančete opakovaně na více než 550 skladeb
• Tancujte po celý rok: Čekají na vás sezónní události a nový obsah průběžně
dostupný během celého roku

Just Dance® 2021
• Žánr: Hudební, Společenská
Kompatibilní herní módy

TV mód
1–6*

• Vydavatel: Ubisoft
Tabletop mód
1–6*

Handheld mód
1

Online**: Až 64 hráčů
© 2020 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved.
Just Dance, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks of
Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.

*Multiplayer vyžaduje jeden kompatibilní ovladač pro každého hráče. Dodatečné ovladače (prodávané samostatně) mohou být vyžadovány.
**Hra online vyžaduje připojení k internetu. Pro užívání online služeb je třeba založení účtu Nintendo a přijetí souvisejících podmínek. Uplatňují se zásady ochrany osobních údajů účtu Nintendo. Některé online služby nejsou dostupné ve všech zemích. Online služby vyžadují účet Nintendo.
Některé online služby mohou vyžadovat placené členství. Dostupnost placené online služby může být omezená podle umístění. Online hra více hráčů vyžaduje jednu kopii softwaru na hráče.

Ještě více módů a vylepšení v Ring Fit Adventure
díky bezplatné softwarové aktualizaci*: rytmická
hra, možnost zvolit dabing ženským hlasem
a v různých jazycích!

OBSAHUJE
OBSAHUJE

pás na nohu
hra

VAŠE DOBRODRUŽSTVÍ,
VÁŠ FITNESS PŘÍBĚH!

Je na čase vydat se na fitness dobrodružství s pásem na noze
a Ring-Con ovladačem v ruce! Objevte dobrodružný fantasy
svět a poražte vyrýsovaného draka a jeho poddané pomocí
opravdových cviků v Ring Fit Adventure, nové fitness videohře
na Nintendo Switch! Během na místě se pohybujete po
travnatých pláních, posilováním útočíte na nepřátele
a jógovými pozicemi si doplníte svůj ukazatel zdraví.

Ring-Con

© 2019 Nintendo.

Ring Fit Adventure
• Žánr: Lifestyle • Vydavatel: Nintendo
Kompatibilní herní módy

TV mód
1

Tabletop mód
1

Handheld mód
–

K hraní této hry na Nintendo Switch Lite je třeba pár Joy-Con ovladačů. Doporučujeme také Nintendo Switch stojánek na dobíjení.
K dobíjení ovladačů Joy-Con je potřeba Joy-Con charging grip nebo konzole Nintendo Switch (HAC-001). Všechny produkty jsou prodávané samostatně.

*Nákup a stažení her a stahování demoverzí a free-to-play her z Nintendo eShopu či oficiálních webových stránek vyžaduje účet Nintendo propojený s vaší konzolí Nintendo Switch. Konzoli je třeba mít zaregistrovanou jako konzoli aktivní pro stahování vaším účtem Nintendo
tím, že pod tímto účtem na vaší konzoli alespoň jednou navštívíte Nintendo eShop. Pro automatické stahování musí být váš systém aktualizovaný a připojený k internetu. Zároveň je třeba mít automatické stahování v nastavení povolené a k dispozici dostatek místa v uložišti
konzole. Pro více informací navštivte naši sekci Support. Všechny nákupy a stahování demoverzí uskutečněné přes webovou stránku Nintendo probíhají přes Nintendo eShop.

Obohaťte svůj herní zážitek!

ZNÁMÁ I NOVÁ CVIČENÍ!
Dostupné na

Pojďte si otestovat svůj mozek variací způsobů v Dr Kawashima´s
Brain Training pro Nintendo Switch! Užijte si nová cvičení, ze kterých
některá využívají IR Motion kameru* pravého Joy-Con ovladače nebo
trénujte se známými cvičeními z předešlých Brain Training her, které
můžete hrát pomocí stylusu (ten je zahrnut v balené verzi z obchodů)
nebo jednoduše prsty. Je to ve vašich rukou!

Dr Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch
• Žánr: Lifestyle, Zdraví & Fitness • Vydavatel: Nintendo
Kompatibilní herní módy

TV mód
1–2**

Tabletop mód
1–2**

Handheld mód
1

Většinu cvičení je možné hrát pouze v handheld módu. Pro více informací navštivte mojenintendo.cz/switch/index.php?page=drkawashimasbraintraining
©2019 Tohoku University / Nintendo Co., Ltd.

** K hraní některých cvičení na Nintendo Switch Lite je třeba pár Joy-Con ovladačů. Doporučujeme také Nintendo Switch stojánek na dobíjení. K dobíjení ovladačů Joy-Con budete potřebovat zařízení jako například Joy-Con charging grip. Pro více informací navštivte webovou stránku mojenintendo.cz/switch/
index.php?page=nintendoswitchlite
**Hra více hráčů vyžaduje jeden kompatibilní ovladač na hráče. Může vyžadovat ovladače navíc (prodávané samostatně).

Obohaťte svůj herní zážitek!

Dostupné na

SPOJTE SE. BOJUJTE. PŘEŽIJTE.

Prorazte si cestu napříč zbrusu novou akční dobrodružnou
hrou inspirovanou klasickými dungeonovkami avšak ve světě
Minecraftu! Společně mohou hrát až čtyři hráči, ale pokud jste
dostatečně odvážní, můžete vyrazit na cestu sami. Bojujte
s davy nových nelítostných nepřátel v rozmanitých úrovních,
které doslova čiší akcí a pořádným lupem. To vše s vyšším
úmyslem porazit zlého Arch-Illagera!

© 2020 Minecraft, Minecraft Dungeons, the Minecraft logo
and Mojang are trademarks of Mojang Synergies AB.

Minecraft Dungeons
• Žánr: Akční, RPG, Dobrodružná
Kompatibilní herní módy

TV mód
1–4*

• Vydavatel: Mojang Studios
Tabletop mód
1–4*

Handheld mód
1

Online**: Až 4 hráči Lokálně*: Až 4 hráči

*Multiplayer vyžaduje jeden kompatibilní ovladač pro každého hráče. Dodatečné ovladače (prodávané samostatně) mohou být vyžadovány.
**Hra online vyžaduje připojení k internetu. Pro užívání online služeb je třeba založení účtu Nintendo a přijetí souvisejících podmínek. Uplatňují se zásady ochrany osobních údajů účtu Nintendo. Některé online
služby nejsou dostupné ve všech zemích. Online služby vyžadují účet Nintendo. Některé online služby mohou vyžadovat placené členství. Dostupnost placené online služby může být omezená podle umístění.

ODKRYJTE TAJEMSTVÍ MONADA
A ZACHRAŇTE SVĚT

Dostupné na

S Xenoblade Chronicles: Definitive Edition se
na konzoli Nintendo Switch vrací rozsáhlá RPG
klasika. Vydejte se na cestu, která vás uprostřed
následků devastující invaze vezme až za horizont.
Dokážete změnit budoucnost nebo je vaše rasa
odsouzena k zániku? Noví hráči i věrní fanoušci
série nyní mohou zažít ultimátní verzi epického
RPG dobrodružství Shulka a jeho přátel se zcela
novou závěrečnou kapitolou, vizuály v HD
a v neposlední řadě také vylepšenou hratelností
a hudbou!

Xenoblade Chronicles – Definitive Edition
• Žánr: RPG • Vydavatel: Nintendo
Kompatibilní herní módy

TV mód
1

Tabletop mód
1

Handheld mód
1
©2010-2020 Nintendo /
MONOLITHSOFT

Obohaťte svůj herní zážitek!

RELAXAČNÍ POBYT V HOTELU…
CO BY SE TAK MOHLO POKAZIT?
Dostupné na

© 2019 Nintendo

"Ve hře Luigi’s Mansion 3 na Nintendo Switch na vás čeká zbabělý
hrdina Luigi s děsivou a „ulepenou“ misi na záchranu Maria a jeho
přátel! Projděte spolu s kamarádem všechna roztodivná poschodí
strašidelného hotelu díky lokálnímu co-op. Bojujte se zákeřnými
duchy a vyřešte paranormální záhady společně.

Luigi's Mansion 3
• Žánr: Akční, Dobrodružná
Kompatibilní herní módy

• Vydavatel: Nintendo
TV mód

1–81,2

Tabletop mód
1–81,2

1 Co-op hra pro dva hráče na jedné konzoli pomocí jednoho Joy-Con™ ovladače na hráče.
2 Lokální/Online hra pro 2 - 8 hráčů až na 4 konzolích, každá vyžaduje jednu kopii softwaru.
3 Lokální/Online hra pro 2 - 4 hráče vyžaduje jednu kopii softwaru na hráče.

Handheld mód
13

Obohaťte svůj herní zážitek!

TVOŘ KDYKOLIV… HRAJ S KÝMKOLIV

Dostupné na

Popusťte uzdu fantazii při vytváření Mario úrovní, o kterých jste
vždy snili ve hře Super Mario Maker 2, pouze na Nintendo Switch!
Nové vychytávky, součástky a nástroje vám jsou k dispozici,
představám se meze nekladou. Tvořte jedinečné úrovně a sdílejte
je s přáteli a ostatními hráči světa.

Super Mario Maker 2
• Žánr: Plošinovka • Vydavatel: Nintendo
Kompatibilní herní módy

TV mód
1–4* **
,

Tabletop mód
1–4* **
,

Handheld mód
1***

Online***: Až 4 hráči Lokálně*,**: Až 4 hráči
© 2019 Nintendo

*Multiplayer vyžaduje jeden kompatibilní ovladač pro každého hráče. Dodatečné ovladače (prodávané samostatně) mohou být vyžadovány.
***Lokální bezdrátový multiplayer vyžaduje jednu konzoli a jednu kopii softwaru na hráče.
***Hra online vyžaduje připojení k internetu. Pro užívání online služeb je třeba založení účtu Nintendo a přijetí souvisejících podmínek. Uplatňují se zásady ochrany osobních údajů účtu Nintendo. Některé online služby nejsou dostupné ve všech zemích. Online služby vyžadují účet Nintendo. Některé online
služby mohou vyžadovat placené členství. Dostupnost placené online služby může být omezená podle umístění.

The Fighters Pass (prodáván samostatně)
vám dá přístup k pěti Challenger packům
s následujícím obsahem: pět bojovníků, pět arén
a nová hudba. Bojujte s novými bojovníky z her
a sérií jako Banjo-Kazooie, DRAGON QUEST,
FATAL FURY, Persona 5 a Fire Emblem!

Fighters Pass Vol. 2 (prodáván samostatně)
vám dá přístup k šesti dalším Challeger
packům jakmile budou vydány.

Obohaťte svůj herní zážitek!

NOVÁ SUPER SMASH BROS. HRA PŘINÁŠÍ NOVÉ
BOJOVNÍKY, ARÉNY A MNOHEM VÍCE!

Dostupné na

Střet legendárních herních světů a jejich bojovníků rozhodne ultimátní
souboj – je tu nový člen do rodiny Super Smash Bros. na Nintendo
Switch! Noví bojovníci jako např. Inkling ze Splatoon série nebo Ridley
ze série Metroid spatřili světlo světa poprvé po boku všech původních
bojovníků celé Super Smash Bros. série… ÚPLNĚ VŠECH!

Super Smash Bros. Ultimate
• Žánr: Akční, Bojová • Vydavatel: Nintendo
Kompatibilní herní módy

TV mód
1–8*

Tabletop mód
1–8*

Handheld mód
1

Online**: Až 4 hráči Lokálně*: Až 8 hráčů
© 2018 Nintendo • Original Game: © Nintendo / HAL Laboratory, Inc. • Characters: © Nintendo / HAL Laboratory, Inc. /
Pokémon. / Creatures Inc. / GAME FREAK inc. / SHIGESATO ITOI / APE inc. / INTELLIGENT SYSTEMS / Konami Digital Entertainment /
SEGA / CAPCOM CO., LTD. / BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / MONOLITHSOFT / CAPCOM U.S.A., INC. / SQUARE ENIX CO., LTD. /
ATLUS / Microsoft / SNK CORPORATION.

*Multiplayer vyžaduje jeden kompatibilní ovladač pro každého hráče. Dodatečné ovladače (prodávané samostatně) mohou být vyžadovány.
**Hra online vyžaduje připojení k internetu. Pro užívání online služeb je třeba založení účtu Nintendo a přijetí souvisejících podmínek. Uplatňují se zásady ochrany osobních údajů účtu Nintendo. Některé online služby nejsou
dostupné ve všech zemích. Online služby vyžadují účet Nintendo. Některé online služby mohou vyžadovat placené členství. Dostupnost placené online služby může být omezená podle umístění.

Obohaťte svůj herní zážitek!

ZÁVODĚNÍ, RIVALITA
– VŠECHNO JE DELUXE!

Dostupné na

Užijte si konečnou verzi hry Mario Kart 8 kdykoliv, kdekoliv lokálně
a bezdrátově až v osmi hráčích. Všechny vaše oblíbené tratě
a postavy jsou zpět a společně s nimi také několik nových!
Nyní můžete nést dva předměty najednou a Battle mód se
dočkal kompletní renovace!

Mario Kart 8 Deluxe
• Žánr: Závodní, Společenská
Kompatibilní herní módy

TV mód
1–4*

• Vydavatel: Nintendo
Tabletop mód
1–4*

Handheld mód
1

Online**: Až 12 hráčů Lokálně*: Až 8 hráčů
© 2017 Nintendo

*Multiplayer vyžaduje jeden kompatibilní ovladač pro každého hráče. Dodatečné ovladače (prodávané samostatně) mohou být vyžadovány.
**Hra online vyžaduje připojení k internetu. Pro užívání online služeb je třeba založení účtu Nintendo a přijetí souvisejících podmínek. Uplatňují se zásady ochrany osobních údajů účtu Nintendo. Některé online služby nejsou dostupné ve všech zemích. Online služby vyžadují účet Nintendo. Některé
online služby mohou vyžadovat placené členství. Dostupnost placené online služby může být omezená podle umístění.

Prodlužte si své nezapomenutelné dobrodružství
s Legend of Zelda: Breath of the Wild Expansion Pass.
S Expansion Pass máte přístup k dvěma DLC rozšířením
a třem novým truhlám.

Obsahuje Trial of the
Sword, Master mód, Hero’s
Path mód, cestovní
medailon a nové brnění.

Obsahuje Champions‘
Ballad, devět skrytých
předmětů a Ancient Horse
Gear.

OBJEVUJTE, BOJUJTE, PŘEŽIJTE VE SVĚTĚ
PLNÉM DOBRODRUŽSTVÍ.
Dostupné na

Přes pole, přes hory, přes lesy na cestě za ohromujícím open-world
dobrodružstvím. Ať už hrajete z pohovky nebo vlakového kupé, cestu
královstvím Hyrule si s konzolí Nintendo Switch volíte sami.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild
• Vydavatel: Nintendo
• Žánr: Akční, Dobrodružná
Kompatibilní herní módy

© 2017 Nintendo

TV mód
1

Tabletop mód
1

Handheld mód
1

PROZKOUMEJTE KOHOLINT ISLAND
V NOVÉM GRAFICKÉM PROVEDENÍ!

Dostupné na

© 2019 Nintendo

Prozkoumejte Koholint Island věrně překreslený do zbrusu
nového uměleckého stylu, který nadchnul nejen nováčky ale
i skalní fanoušky. Bojujte s nepřáteli, ovládněte četné dungeony
a odkrývejte skrytá tajemství ostrova. Těšit se můžete na
nepřátele ze série Super Mario jako jsou Goombas, Piranha
Plants a další. A nezapomeňme také na milé obyvatele ostrova,
kteří Linkovi na dobrodružné cestě pomáhají.

The Legend of Zelda: Link's Awakening
• Vydavatel: Nintendo
• Žánr: Akční, Dobrodružná
Kompatibilní herní módy

TV mód
1

Tabletop mód
1

Handheld mód
1

OBSAHUJE
VŠECHNA DLC:
Nové postavy,
skladby a nový
příběh!

DRŽTE SE RYTMU A ZACHRAŇTE HYRULE!
Dostupné na

©Nintendo ©Brace Yourself Games.
© Spike Chunsoft All rights reserved.

Své dobrodružství odstartujete v roli Cadence, jakmile se naučíte
základní ovládání, budete si moct vybrat, zda chcete v příběhu
pokračovat v roli Linka nebo Zeldy. V tomto akcí nabitém
rytmickém dobrodružství na své cestě za záchranou světa
prozkoumávejte náhodně generované světy a dungeony. Prodírejte
se tajemstvím opředenou oblastí Lost Woods, toulejte se uličkami
Kakariko Village a navštivte spoustu dalších nezapomenutelných
míst ze série The Legend of Zelda.

Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer
Featuring The Legend of Zelda
• Vydavatel: Nintendo
• Žánr: Dobrodružná, Hudební
Kompatibilní herní módy

TV mód
1–2*

Tabletop mód
1–2*

Online**: Až 1 hráč

Handheld mód
1

Lokálně*: Až 2 hráči

*Multiplayer vyžaduje jeden kompatibilní ovladač pro každého hráče. Dodatečné ovladače (prodávané samostatně) mohou být vyžadovány.
**Hra online vyžaduje připojení k internetu. Pro užívání online služeb je třeba založení účtu Nintendo a přijetí souvisejících podmínek. Uplatňují se zásady ochrany osobních údajů účtu Nintendo. Některé online služby
nejsou dostupné ve všech zemích. Online služby vyžadují účet Nintendo. Některé online služby mohou vyžadovat placené členství. Dostupnost placené online služby může být omezená podle umístění.

Obohaťte svůj herní zážitek!

POSTAVTE. PROZKOUMEJTE. PŘEŽIJTE.
Dostupné na

Minecraft je ještě větší, lepší a krásnější než kdy předtím!
Postavte si v Creative módu, cokoli vás napadne, nebo vyražte
přes záhadné krajiny na expedici do hlubin vašeho vlastního
nekonečného světa v Survival. Objevte tunu výtvorů v zaběhlé
komunitě a sdílejte svá dobrodružství s přáteli napříč různými
platformami!

Minecraft
• Žánr: Akční, Dobrodružná
Kompatibilní herní módy

• Vydavatel: Mojang
TV mód

1–4*

Tabletop mód
1–4*

Handheld mód
1

Online**: Až 8 hráčů Lokálně*: Až 8 hráčů
© 2020 Mojang AB and Mojang Synergies AB.
Minecraft and Mojang are trademarks of Mojang Synergies AB.

*Multiplayer vyžaduje jeden kompatibilní ovladač pro každého hráče. Dodatečné ovladače (prodávané samostatně) mohou být vyžadovány.
**Hra online vyžaduje připojení k internetu. Pro užívání online služeb je třeba založení účtu Nintendo a přijetí souvisejících podmínek. Uplatňují se zásady ochrany osobních údajů účtu Nintendo. Některé online služby nejsou dostupné ve všech zemích. Online
služby vyžadují účet Nintendo. Některé online služby mohou vyžadovat placené členství. Dostupnost placené online služby může být omezená podle umístění.

CO KDYBYSTE SE JEDNOHO DNE
PROBUDILI… JAKO POKÉMON?!

Dostupné na

Objevte krásný znovuzrozený svět v Pokémon Mystery
Dungeon: Rescue Team DX na Nintendo Switch –
předělávce původní hry na Nintendo DS a Game Boy
Advance. Sestavte s Pikachu, Eevee nebo
Charmanderem tým na záchranu světa přes
proměnlivé záhadné dungeony!

Demo ke
stažení

Pokémon Mystery Dungeon:
Rescue Team DX
• Žánr: RPG • Vydavatel: Nintendo
Kompatibilní herní módy

TV mód
1

Tabletop mód
1

Handheld mód
1

©2020 Pokémon.
©1995-2020 Nintendo Co. Ltd./ Creatures Inc. / GAME FREAK inc.
©1993-2020 Spike Chunsoft.

Obohaťte svůj herní zážitek!

STAŇTE SE POKÉMON TRENÉREM!

Dostupné na

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

Vyražte na cestu do Kanto se svým věrným společníkem Pikachu či
Eevee a staňte se tím nejlepším Pokémon trenérem, jak jinak než
porážením ostatních trenérů. Chytejte divoké Pokémony „hodem“
buď Joy-Con ovladače nebo nového Poké Ball Plus ovladače
(dostupného odděleně nebo jako součást bundlu), který dělá zvuky,
svítí a vibruje tak, že přivede vaše staronové dobrodružství k životu.
Sdílejte své dobrodružství s rodinou a přáteli díky druhému Joy-Con
nebo Poké Ball Plus ovladači, který umožní hru dvou hráčů. Hru lze
propojit s Pokémon GO. Z kompatibilního chytrého telefonu si tak
snadno přenesete Pokémony z regionu Kanto!

Pokémon: Let's Go, Pikachu! /
Pokémon: Let's Go, Eevee!
• Žánr: Adventura/RPG • Vydavatel: Nintendo
Kompatibilní herní módy

TV mód
1–2

Tabletop mód
1–2

Demo ke
stažení
Handheld mód
1

Online**: Až 2 hráči Lokálně: Až 2 hráči
*Hra online vyžaduje připojení k internetu. Pro užívání online služeb je třeba založení účtu Nintendo a přijetí souvisejících podmínek. Uplatňují se zásady ochrany
osobních údajů účtu Nintendo. Některé online služby nejsou dostupné ve všech zemích. Online služby vyžadují účet Nintendo. Některé online služby mohou
vyžadovat placené členství. Dostupnost placené online služby může být omezená podle umístění.

VĚČNÁ KLASIKA SUPER MARIO KDYKOLIV,
KDEKOLIV, S KÝMKOLIV!

Dostupné na

© 2012 – 2018 Nintendo

Proběhejte, proskákejte a produpejte si cestu skrz více než 160
úrovní v tradičním stylu Super Mario v plošinovce New Super Mario
Bros. U Deluxe na Nintendo Switch! Až 4 hráči* mohou společně
sbírat mince a převracet nepřátele po cestě k cílové tyčce na konci
nebo zběsile přesto přátelsky, ale hlavně zábavně závodit o to, kdo
peněz nasbírá nejvíce!

New Super Mario Bros. U Deluxe
• Žánr: Plošinovka • Vydavatel: Nintendo
Kompatibilní herní módy

TV mód
1–4*

Tabletop mód
1–4*

*Multiplayer vyžaduje jeden kompatibilní ovladač na hráče. Může vyžadovat ovladače navíc (prodávané samostatně).

Handheld mód
1

VZHŮRU ZA DOBRODRUŽSTVÍM V ODYSSEY!
Dostupné na

© 2017 Nintendo

Připojte se k Mariovi na velkém 3D dobrodružství kolem celého
světa. Využívejte jeho skvělé nové schopnosti k sbírání Měsíčků,
těmi pohánějte svou vzducholoď Odyssey a zachraňte princeznu
Peach od plánované svatby s Bowserem! Tato 3D Mario adventura
je plná schovek a překvapení a s Mariovými novými triky jako jsou
hod čepicí (Cap Throw), skok přes čepici (Cap Jump) nebo
ovládání nepřátel (Capture) bude váš herní zážitek napínavější
a zábavnější než v kterékoli z předchozích Mario her.

Super Mario Odyssey
• Žánr: Akční, Dobrodružná, Plošinovka
Kompatibilní herní módy

TV mód
1-2

• Vydavatel: Nintendo
Tabletop mód
1-2

Handheld mód
1

Lokálně: Až 2 hráči

Obohaťte svůj herní zážitek!

TAK LETOS ZLATOU!

Dostupné na

Mario, Sonic a přátelé na vás čekají v největším dobrodružství
vůbec ve hře Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 na
Nintendo Switch! Trénujte na Olympiádu v Tokiu sami nebo proti
svým přátelům ve zcela nových disciplínách – skateboarding,
karate, surfing a sportovní lezení – nebo si vyberte z mnoha
dalších oblíbených sportů a klasických 2D her.

Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020
• Žánr: Sportovní • Vydavatel: SEGA
Kompatibilní herní módy

TV mód
1–4*

Tabletop mód
1–4*

Handheld mód
1

Online**: Až 8 hráčů Lokálně*: Až 4 hráči

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

*Multiplayer vyžaduje jeden kompatibilní ovladač pro každého hráče. Dodatečné ovladače (prodávané samostatně) mohou být vyžadovány.
**Hra online vyžaduje připojení k internetu. Pro užívání online služeb je třeba založení účtu Nintendo a přijetí souvisejících podmínek. Uplatňují se zásady ochrany osobních údajů účtu Nintendo. Některé
online služby nejsou dostupné ve všech zemích. Online služby vyžadují účet Nintendo. Některé online služby mohou vyžadovat placené členství. Dostupnost placené online služby může být omezená
podle umístění.

Obohaťte svůj herní zážitek!

OBNOVENÍ MARIO PARTY SÉRIE!
Dostupné na

Mario Party série přichází na Nintendo Switch nabitá zábavou
pro všechny! Originální „deskovou“ hru jsme pozvedli hlubšími
strategickými prvky jako jsou např. vlastní kostky pro každou
postavu. Hra také využívá všechny nové způsoby hraní: minihry
s pohybovým ovládáním Joy-Con a nové módy, které si se svou
rodinou a přáteli určitě užijete.

Super Mario Party
• Žánr: Společenská, Deskovka
Kompatibilní herní módy

TV mód
1–4*

• Vydavatel: Nintendo
Tabletop mód
1–4*

Handheld mód
1

Online**: Až 4 hráči

© 2018 Nintendo

*Multiplayer vyžaduje jeden kompatibilní ovladač pro každého hráče. Dodatečné ovladače (prodávané samostatně) mohou být vyžadovány.
**Hra online vyžaduje připojení k internetu. Pro užívání online služeb je třeba založení účtu Nintendo a přijetí souvisejících podmínek. Uplatňují se zásady
ochrany osobních údajů účtu Nintendo. Některé online služby nejsou dostupné ve všech zemích. Online služby vyžadují účet Nintendo. Některé online
služby mohou vyžadovat placené členství. Dostupnost placené online služby může být omezená podle umístění.

Tento mód pro jednoho hráče je placeným
rozšířením hry Splatoon 2 dostupným ke
stažení. Hrajete za Agenta 8 – zbrusu
novou postavu, která až podezřele
připomíná Octolinga. Prostřílejte si cestu
přes 80 podzemních testovacích zařízení
zpět na povrch města Inkopolis a jako
Octoling hrajte i v multiplayer bitvách!

Obohaťte svůj herní zážitek!

JEN TI NEJČERSTVĚJŠÍ PŘEŽIJÍ!
Dostupné na

Tradiční 4 na 4 tahanice o území jsou zpět, a to včetně nových
úrovní, nové módy a nových zbraní jako např. obouruční Splat
Dualies. Pohybovými senzory, kterými oplývá nejen Nintendo
Switch Pro Controller (prodáván samostatně) ale i Joy-Con
ovladače, můžete inkoust mířit v lokálním* i online multiplayeru**.

Splatoon 2
• Žánr: Akční, Střílečka
Kompatibilní herní módy

• Vydavatel: Nintendo
TV mód
1

Tabletop mód
1

Handheld mód
1

Online**: Až 8 hráčů Lokálně*: Až 8 hráčů
© 2017 Nintendo

*Lokální multiplayer vyžaduje jednu konzoli a jednu kopii herního softwaru na hráče.
**Hra online vyžaduje připojení k internetu. Pro užívání online služeb je třeba založení účtu Nintendo a přijetí souvisejících podmínek. Uplatňují se zásady ochrany osobních údajů účtu Nintendo. Některé online služby nejsou dostupné ve všech zemích. Online
služby vyžadují účet Nintendo. Některé online služby mohou vyžadovat placené členství. Dostupnost placené online služby může být omezená podle umístění.

VRHNĚTE SE DO BATTLE ROYALE
NA NINTENDO SWITCH!
Dostupné na

Seskočte a staňte se posledním přeživším ve free-to-play**
Battle Royale pro 100 hráčů. Stavte obrovská opevnění.
Přechytračte své nepřátele. Získejte své vítězství. Vyražte do
bitvy spolu s přáteli online*, v jedné místnosti*** nebo po
celém světě.

Fortnite
• Žánr: Akční, Střílečka, Strategická
Kompatibilní herní módy

TV mód
1

• Vydavatel: Epic Games
Tabletop mód
1

Handheld mód
1

Online*: Až 100 hráčů
Fortnite © 2020 Epic Games, Inc. Epic, Epic Games, Unreal, Unreal Engine, and Fortnite are
registered trademarks of Epic Games, Inc. in the USA (Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.) and elsewhere. The
Epic Games logo, Fortnite (stylized), the Unreal Engine logo, and UE4 and its logo are
trademarks of Epic Games, Inc. All rights reserved.

*Hra online vyžaduje připojení k internetu. Pro užívání online služeb je třeba založení účtu Nintendo a přijetí souvisejících podmínek. Uplatňují se zásady ochrany osobních údajů účtu Nintendo.
Některé online služby nejsou dostupné ve všech zemích.
**Obsahuje nákupy v aplikaci.
***Dodatečné hry a systémy vyžadovány pro multiplayer mód.

BIG BLOCK DLC

Nové oﬄine módy přichází do
TETRIS® 99 jako placené DLC!
Pokud nemáte členství Nintendo
Switch Online a přesto byste si
rádi zahráli TETRIS 99 oﬄine,
kupte si rozšíření Big Block DLC!
Koupíte-li si fyzickou verzi hry
TETRIS 99, všechen obsah z Big
Block DLC je v ní již zahrnut.
• CPU bitva: Střetněte se s 98 boty.
Porazte umělou inteligenci!
• Maraton: Žeňte se za nejvyšším
počtem řad, tedy za tím nejvyšším
skóre!
• Lokální aréna: Sežeňte
až 8 kamarádů, kteří se s vámi
utkají v lokálním souboji!
• 2P sdílený souboj: Sdílejte
jeden Joy-Con ovladač pro hraní
ve dvou!

Obohaťte svůj herní zážitek!

KULTOVNÍ TRHÁK V BATTLE ROYALE!

Dostupné na

99 hráčů… ale pouze jeden setrvá! TETRIS® 99 je ona ikonická
logická hra v podobě, jakou jste ještě neviděli. Najdete tu správnou
strategii k poražení 98 ostatních hráčů online* – všech najednou?!
TETRIS 99 je dostupný jako exkluzivita pro členy placené služby
Nintendo Switch Online. Nakonec, hra TETRIS 99 je vesměs hlavně
o budování nadvlády ve shazování Tetromin proti všem hráčům
světa online!

Tetris ® & © 1985~2020 Tetris Holding. Tetris logos, Tetris theme song and Tetriminos are trademarks of Tetris Holding.
The Tetris trade dress is owned by Tetris Holding. Licensed to The Tetris Company. Tetris Game Design by Alexey Pajitnov.
Tetris Logo Design by Roger Dean. All Rights Reserved.

TETRIS® 99
• Žánr: Logická
Kompatibilní herní módy

• Vydavatel: Nintendo
TV mód
1

Tabletop mód
1

Handheld mód
1

Online*: Až 99 hráčů

Poznámka: Lokální multiplayer je možný pouze s rozšířením Big Block DLC
*Hra online vyžaduje připojení k internetu. Pro užívání online služeb je třeba založení účtu Nintendo a přijetí souvisejících podmínek. Uplatňují se zásady ochrany osobních údajů účtu Nintendo. Některé online služby nejsou
dostupné ve všech zemích. Online služby vyžadují účet Nintendo. Některé online služby mohou vyžadovat placené členství. Dostupnost placené online služby může být omezená podle umístění.

Obohaťte svůj herní zážitek!

POSTAVTE SE VÝZVĚ A VYRAŽTE NA LOV!
Dostupné na

MONSTER HUNTER RISE, nejnovější přírůstek do populární RPG
série, míří na Nintendo Switch! V příběhu MONSTER HUNTER
RISE, zasazeného do nindži inspirované oblasti Kamura Village,
objevujte místní bohatou faunu i flóru, bojujte s hrozivými
příšerami a staňte se tak nejlepším lovcem. Půl století po
poslední katastrofě musí lovci čelit nové děsivé příšeře, která se
chystá povstat a uvrhnout celou zemi zpět do chaosu.

MONSTER HUNTER RISE
• Žánr: Dobrodružná, RPG, Akční
• Datum vydání: 26. 3. 2021
Kompatibilní herní módy

TV mód
1–4*

• Vydavatel: Capcom
PROVISIONAL

Tabletop mód
1–4*

Handheld mód
1

Online**: Až 4 hráči Lokálně*: Až 4 hráči
©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

*Multiplayer vyžaduje jeden kompatibilní ovladač pro každého hráče. Dodatečné ovladače (prodávané samostatně) mohou být vyžadovány.
**Hra online vyžaduje připojení k internetu. Pro užívání online služeb je třeba založení účtu Nintendo a přijetí souvisejících podmínek. Uplatňují se zásady ochrany
osobních údajů účtu Nintendo. Některé online služby nejsou dostupné ve všech zemích. Online služby vyžadují účet Nintendo. Některé online služby mohou
vyžadovat placené členství. Dostupnost placené online služby může být omezená podle umístění.

DEFINITIVNÍ VERZE DRAGON QUEST XI!

TŘI ŘÍŠE, TŘI RODY.
TVÉ ROZHODNUTÍ.

Jste připraveni na velkolepé dobrodružství s okouzlujícím
příběhem plné nezapomenutelných postav a v klasickém
RPG rozhraní, které si vezmete kamkoli s sebou? Tato
definitivní verze kritiky uznávaného titulu navíc k původnímu
obsahu přidává vedlejší příběhy hrdinů, orchestrální hudbu,
side questy, které odhalí minulé DRAGON QUEST světy,
a možnost přepínat nejen mezi HD a retro šestnáctibitovou
grafikou, ale také japonským a anglickým dabingem.

Formuj osud světadílu na pokraji války ve hře
Fire Emblem: Three Houses na Nintendo Switch.
Veď studenty jednoho ze tří prestižních rodů jejich
akademickými životy v taktických, tahových bitvách,
které jsou plné nových strategických zvratů.

Demo ke
stažení
DRAGON QUEST® XI S: Echoes of an Elusive Age –
Definitive Edition
• Žánr: Akční, RPG • Vydavatel: Nintendo
Kompatibilní herní módy

TV mód
1

Tabletop mód
1

© 2017, 2019 ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX All Rights Reserved. © SUGIYAMA KOBO SUGIYAMA KOBO DRAGON QUEST,
ECHOES OF AN ELUSIVE AGE are registered trademarks or trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd.

Všechny hry na této
straně jsou dostupné na

Fire Emblem: Three Houses
• Žánr: RPG, Strategická • Vydavatel: Nintendo
Handheld mód
1

Kompatibilní herní módy

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

TV mód
1

Tabletop mód
1

Handheld mód
1

HON NA DUNGEONY… ZAČÍNÁ!

Vaši vesnici zdecimovali nájezdníci. Staňte se hrdinným
dobrodruhem, který pomstí hrozného sultána Vinegara!
V tomto RPG procházíte náhodně generované dungeony
s vidinou vzácného lupu. Spojte se s až třemi hráči lokálně
nebo online, aby dal těm nenasytným tyranům konečně
někdo za vyučenou!

RAČTE VSTOUPIT DO ZBRUSU NOVÉHO SVĚTA
S ČTYŘMI ZBRUSU NOVÝMI HRDINY!

Tým stojící za sériemi Bravely a OCTOPATH TRAVELER se vrací s titulem
BRAVELY DEFAULT II, který vyjde v roce 2020 exkluzivně na Nintendo Switch!
Očekávat můžeme nový napínavý příběh, zbrusu nový svět a nové hrdiny
Světla (Heroes of Light) v návaznosti na původní Bravely Default. BRAVELY
DEFAULT II přináší novou hudbu od Revo (Sound Horizon/Linked Horizon).

SNACK WORLD: THE DUNGEON CRAWL – GOLD
• Žánr: RPG, Akční • Vydavatel: LEVEL-5
Kompatibilní herní módy
© 2020 LEVEL-5 Inc.

TV mód
1

Tabletop mód
1

Handheld mód
1

Online*: Až 4 hráči

Bravely Default II
• Žánr: RPG • Vydavatel: Nintendo

• Datum vydání: 26. února 2021

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

*Hra online vyžaduje připojení k internetu. Pro užívání online služeb je třeba založení účtu Nintendo a přijetí souvisejících podmínek. Uplatňují se zásady ochrany osobních údajů účtu Nintendo. Některé online služby
nejsou dostupné ve všech zemích. Online služby vyžadují účet Nintendo. Některé online služby mohou vyžadovat placené členství. Dostupnost placené online služby může být omezená podle umístění.

Všechny hry na této
straně jsou dostupné na

Obohaťte svůj herní zážitek!

JE NA ČASE NASADIT DETEKTIVNÍ
ČAPKU A ROZLOUSKNOUT TENHLE
PŘÍPAD!

Profesor Hershel Layton zmizel. Nyní je na jeho dceři
Katrielle, inteligentní a odvážné mladé dámě se smyslem
pro detail, hrát hlavní roli v LAYTON'S MYSTERY
JOURNEY™: Katrielle and the Millionaires' Conspiracy Deluxe Edition na Nintendo Switch! Tato Deluxe edice
zahrnuje více než 40 zbrusu nových hádanek a ještě více
předělaných z Nintendo 3DS verze - čili ještě více zábavy
pro celou rodinu. Těšit se můžete také na více než 50
nových outfitů, které získáte postupně hraním hry.

LAYTON'S MYSTERY JOURNEY™: Katrielle and the
Millionaires' Conspiracy - Deluxe Edition
• Žánr: Adventura, RPG • Vydavatel: LEVEL-5 Inc.
Kompatibilní herní módy

©2019 LEVEL-5 Inc.

Všechny hry na této
straně jsou dostupné na

TV mód
1

Tabletop mód
1

VÍTEJTE V SUPER MARIO BROS…
V 35 HRÁČÍCH?!

Soupeřte lokálně či vzdáleně proti ostatním hráčům v Super Mario Bros. 35,
bláznivé online hře, která je dostupná exkluzivně pro členy Nintendo Switch Online
až do 31. března 2021.*
Běhejte a skákejte v náhodně vybraných ikonických úrovních z původní hry Super
Mario Bros., bojujte proti starým známým nepřátelům, které na vás posílají protihráči a pokuste se zůstat tím posledním stojícím Mariem… nebo spíš běžícím!
*Dostupnost hry Super Mario Bros. 35 skončí 31. března 2021, po tomto datu nebude hratelná ani v případě, že bude stažená v konzoli.

Super Mario Bros. 35
• Žánr: Plošinovka • Vydavatel: Nintendo
Handheld mód
1

Kompatibilní herní módy

©2020 Nintendo

TV mód
1

Tabletop mód
1

Handheld mód
1

Online**: Až 35 hráčů

**Hra online vyžaduje připojení k internetu. Pro užívání online služeb je třeba založení účtu Nintendo a přijetí souvisejících podmínek. Uplatňují se zásady ochrany osobních
údajů účtu Nintendo. Některé online služby nejsou dostupné ve všech zemích. Online služby vyžadují účet Nintendo. Některé online služby mohou vyžadovat placené
členství. Dostupnost placené online služby může být omezená podle umístění.

Obohaťte svůj herní zážitek!

VYBUDUJTE SVÉ MAJESTÁTNÍ
IMPÉRIUM NA NINTENDO SWITCH

KOMBINACE FOTBALU A ZÁVODNÍCH
AUT V OCENĚNÉM, SUPERRYCHLÉM
MASH-UPU PRO VÍCE HRÁČŮ!

Civilization je legendární tahovou strategickou hrou,
kterou poprvé stvořil vývojář Sid Meier. Vašim cílem je
zbudovat impérium, které obstojí ve zkoušce času.
Prozkoumejte planetu, inovujte, zajměte své nepřátele
a setkejte se s nejznámějšími vůdci v dějinách lidstva,
zatímco budujete nejmocnější civilizaci, která kdy
spatřila světlo světa. A nyní díky Nintendo Switch,
bojujete o vítězství v Civilization VI kdekoliv a kdykoliv.

Rocket League je rychlý akcí nabitý hybrid arkádovky,
fotbalu a závodní hry, jehož ovládání je sice jednoduché,
ale strategii soutěžení jen tak někdo v malíku nemá.
Rocket League nabízí normální a kompetitivní online
zápasy, plně vybavený oﬄine Season mód, speciální
"Mutators", ve kterých můžete pravidla hry zcela změnit,
hokejem a basketbalem inspirované Extra módy a více než
500 bilionů možných kosmetických úprav customizace.

Rocket League®
• Žánr: Akční, Závodní, Sportovní • Vydavatel: Psyonix
Kompatibilní herní módy

TV mód
1–4*

Tabletop mód
1–2*

Sid Meier's Civilization VI
• Žánr: Strategická • Vydavatel: 2K
Handheld mód
1

Kompatibilní herní módy

TV mód
1

Online**: Až 8 hráčů Lokálně*: Až 8 hráčů
Rocket League, Psyonix, and all related marks and logos are trademarks or registered trademarks of Psyonix LLC and used under license.
© 2015-2020 Licensed by Psyonix LLC.

Tabletop mód
1

Handheld mód
1

Lokálně*: 2-4 hráči přes lokální bezdrátovou síť
©2018 Take-Two Interactive Software, Inc. and its subsidiaries. Sid Meier’s Civilization, Civilization, Civ, 2K, Firaxis Games, Take-Two Interactive Software and
their respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo. All other marks and trademarks are
the property of their respective owners. All rights reserved.

*Multiplayer vyžaduje jeden kompatibilní ovladač pro každého hráče. Dodatečné ovladače (prodávané samostatně) mohou být vyžadovány.
**Hra online vyžaduje připojení k internetu. Pro užívání online služeb je třeba založení účtu Nintendo a přijetí souvisejících podmínek. Uplatňují se zásady ochrany osobních údajů účtu Nintendo. Některé online služby nejsou dostupné ve všech zemích.
Online služby vyžadují účet Nintendo. Některé online služby mohou vyžadovat placené členství. Dostupnost placené online služby může být omezená podle umístění.

Všechny hry na této
straně jsou dostupné na

Obohaťte svůj herní zážitek!

KAŽDÝ VE SVÉM ŽIVOTĚ POTŘEBUJE
TROCHU YOSHIHO!

PŘIPRAVIT, POZOR, SUPER ODPAL!

Mario vstupuje na kurt v elegantním tenisovém oblečku
připraven na vášnivé výměny proti řadě populárních
postaviček. Hrát můžete za více než 15 postav a každá
má své vlastní specifické rysy!

Vyražte s Yoshim na nové dobrodružství, které obrátí vše,
co byste od plošinovek čekali, vzhůru nohama! Svět složený
z všedních předmětů, třeba krabic a kelímků, kde má každá
úroveň kromě své tradiční lícové strany i rubovou, nabízí
úplně novou perspektivu a spoustu překvapení.

Demo ke
stažení

Demo ke
stažení
Mario Tennis Aces
• Žánr: Sportovní, Tenis

Yoshi's Crafted World
• Žánr: Akční, Plošinovka
• Vydavatel: Nintendo
Kompatibilní herní módy
© 2019 Nintendo

Všechny hry na této
straně jsou dostupné na

TV mód
1–2*

Tabletop mód
1–2*

Handheld mód

Kompatibilní herní módy

1
© 2018 Nintendo / CAMELOT

• Vydavatel: Nintendo
TV mód
1-4*

Tabletop mód
1-4*

Handheld mód
1

Online**: Až 4 hráči Lokálně*: Až 4 hráči

*Multiplayer vyžaduje jeden kompatibilní ovladač pro každého hráče. Dodatečné ovladače (prodávané samostatně) mohou být vyžadovány.
**Hra online vyžaduje připojení k internetu. Pro užívání online služeb je třeba založení účtu Nintendo a přijetí souvisejících podmínek. Uplatňují se zásady ochrany osobních údajů účtu Nintendo. Některé online služby nejsou dostupné ve všech zemích. Online
služby vyžadují účet Nintendo. Některé online služby mohou vyžadovat placené členství. Dostupnost placené online služby může být omezená podle umístění.

BURÁCEJTE DŽUNGLÍ
KDYKOLIV, KDEKOLIV!

ZAŽIJTE TOADOBRODRUŽSTVÍ
NA CESTĚ ZA POKLADEM!

Nepřátelští Snowmádi zmrazili Donkey Kong Island a je jen
na Kongových, aby vše pomohli roztát! Plavte, skákejte a
houpejte se spolu s Donkey Kongem, Diddy Kongem, Dixie
Kongovou, Cranky Kongem a Funky Kongem přes šest
tropických ostrovů, které čiší nebezpečím, skrytými
sběratelskými předměty a nezapomenutelnými boss fighty!

Objevte záludné úrovně otevřeného světa ve hře
Captain Toad: Treasure Tracker! Natáčejte kameru
a využijte dotykovou obrazovku, aby vám neunikl ani
jeden poklad! Podejte svůj Joy-Con ovladač kamarádovi
a užijte si herní dobrodružství společně. Tentokrát
dobrodružství kapitána Toada a Toadette zahrnuje
i úrovně ze Super Mario Odyssey!

Demo ke
stažení
Donkey Kong Country: Tropical Freeze
• Žánr: Plošinovka • Vydavatel: Nintendo
Kompatibilní herní módy
© 2014 – 2018 Nintendo

TV mód
1–2

Tabletop mód
1–2

Captain Toad: Treasure Tracker
• Žánr: Plošinovka, Logická • Vydavatel: Nintendo
Handheld mód
1

Kompatibilní herní módy

TV mód
1–2

Tabletop mód
1–2

© 2014 - 2018 Nintendo

Všechny hry na této
straně jsou dostupné na

Handheld mód
1

ROZPOUTEJTE GLOBÁLNÍ POVSTÁNÍ
A VYMAŇTE ZEMI Z OKUPACE
MIMOZEMŠŤANY

VŽDY JE TU MAJÁK. VŽDY JE TU
ČLOVĚK. VŽDY JE TU MĚSTO.

Objevte nezapomenutelné světy a neuvěřitelné příběhy
cenami ověnčené série BioShock s BioShock: The
Collection. Čeká vás atmosféra měst Rapture a Columbia
od BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered až po
BioShock Infinite: The Complete Edition, a to včetně
všeho dodatečného obsahu do hry pro jednoho hráče.
Perte se za svůj život a vyzrajte na nepřátele hluboko
pod hladinou a vysoko v mracích.

XCOM® 2 Collection obsahuje cenami ověnčenou
strategickou hru XCOM 2, čtyři DLC (Resistance Warrior
Pack, Anarchy's Children, Alien Hunters, Shen's Last Gift)
a v ceně bundlu také rozšíření War of the Chosen. Hráči si
mohou vybírat, jestli a který obsah (DLC a rozšíření) chtějí
aktivovat, hrát tak můžete i jen základní hru samostatně.

XCOM® 2 Collection
• Žánr: Strategie, Akční • Vydavatel: 2K
Kompatibilní herní módy

TV mód
1

BioShock: The Collection
• Žánr: Akční, FPS • Vydavatel: 2K
Tabletop mód
1

Handheld mód
1

©1994-2020 Take-Two Interactive Software, Inc. Take-Two Interactive Software, 2K, Firaxis Games, XCOM, XCOM 2, and their respective logos are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All
rights reserved.

Všechny hry na této
straně jsou dostupné na

Kompatibilní herní módy

TV mód
1

Tabletop mód
1

Handheld mód
1

©2020 Take-Two Interactive Software, Inc. 2K,BioShock, BioShock Infinite, Irrational Games, and respective logos are all trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved.

TROJNÁSOBNÝ CHAOS

KULTOVNÍ THRILLER PLNÝ ZÁHAD
SE VRACÍ!

Z hlav studia Gearbox Software vzešla kritiky opěvovaná
střílečka Borderlands - titul, kterým to všechno začalo.
Kombinace intenzivní FPS s obsáhlým vývojem postav
je vzrušujícím kooperativním zážitkem pro čtyři hráče.
Každý nový díl série přináší nové postavy (zvané Vault
Hunters) s odlišnými dovednostmi a stejně tak také
rozličná virtuální prostředí plná jedinečných misí
a nepřátel. Borderlands praská ve švech díky
neskutečnému množství zbraní, granátů a předmětů
díky sofistikovanému generátoru zbraní, do kterého
nespadají pouze jedinečné legendární předměty. Ve hře
na dvě naprosto totožné zbraně prostě nenarazíte!

Borderlands Legendary Collection
• Žánr: Akční, FPS, RPG • Vydavatel: 2K
Kompatibilní herní módy

TV mód
1-4*

Tabletop mód
1-4*

Handheld mód
1

Online**: Až 4 hráči Lokálně*: Až 2 hráči
©2020 Gearbox. Published and distributed by 2K. Gearbox and Borderlands, and the Gearbox Software and Borderlands logos, are registered trademarks of Gearbox Enterprises, LLC. 2K and the 2K logo
are trademarks of Take-Two Interactive Software, Inc. All rights reserved. Unreal® Engine, Copyright 1998-2014, Epic Games, Inc. All rights reserved. Unreal® is a registered trademark of Epic Games,
Inc. This software product includes Autodesk® Scaleform® software, © 2013 Autodesk, Inc. All rights reserved. Uses FMOD Ex Sound System and Firelight Technologies. Uses Bink Video. Copyright ©
1997- 2020 by RAD Game Tools Inc. Uses Oodle. Copyright © 2008- 2020 by RAD Game Tools Inc. Bink Video and Oodle are registered trademark of RAD Game Tools Inc. Portions hereof © 2002-2008 by
NVIDIA® Corporation. All rights reserved. All other trademarks are property of their respective owners.

Semínka vyklíčí, upevní se kořeny a vyrostou stromy,
které vše zakryjí do stínů. I kdyby se slunci povedlo stíny
rozprášit, jejich kořeny tu zůstanou a derou se stále
hlouběji do temnoty... a tak příběh začíná znovu.
Pravda leží hluboko. Odhalte zlo číhající pod zdánlivě
nevinným městečkem v Deadly Premonition 2:
A Blessing in Disguise pouze na Nintendo Switch.

Deadly Premonition 2: A Blessing in Disguise
• Žánr: Adventura, Akční • Vydavatel: Rising Star Games Ltd.
Kompatibilní herní módy

TV mód
1

Tabletop mód
1

©Marvelous Inc./Rising Star Games Ltd. Developed by TOYBOX Inc.

*Multiplayer vyžaduje jeden kompatibilní ovladač pro každého hráče. Dodatečné ovladače (prodávané samostatně) mohou být vyžadovány.
**Hra online vyžaduje připojení k internetu. Pro užívání online služeb je třeba založení účtu Nintendo a přijetí souvisejících podmínek. Uplatňují se zásady ochrany osobních údajů účtu Nintendo. Některé online služby nejsou dostupné ve všech zemích.
Online služby vyžadují účet Nintendo. Některé online služby mohou vyžadovat placené členství. Dostupnost placené online služby může být omezená podle umístění.

Všechny hry na této
straně jsou dostupné na

Handheld mód
1

BŮH JE JEN JEDEN

CELÝ SVĚT K OBJEVOVÁNÍ.
DOMA I NA CESTÁCH

Náboženské války začínají. Zachovejte si chladnou hlavu a nevěřte jen tak někomu,
neboť temnota se ukrývá v srdci každého. Učte se složitému taktickému souboji.
Hrajte s až 3 dalšími hráči - mějte však na paměti, že pouze jeden z vás se stane
bohem - v oceněné RPG Divinity: Original Sin 2.
• Vybírejte více než 5 tříd a 6 jedinečných původních postav nebo si vytvořte svou
vlastní.
• Bezmezná svoboda pohybu a experimentování s přáteli i AI.
• Definitivní edice přináší stovky nových změn a vylepšení

Divinity: Original Sin 2 - Definitive Edition
• Žánr: Dobrodružná, RPG, Strategie • Vydavatel: Larian Studios
Kompatibilní herní módy

TV mód
1

Divinity Original Sin 2 © Larian Studios. All rights reserved. All company names, brand names,
trademarks and logos are the property of their respective owners.

Všechny hry na této
straně jsou dostupné na

Tabletop mód
1

Handheld mód
1

Online**: Až 4 hráči Lokálně*: Až 4 hráči

Více než 250 ocenění „Game of the Year" má na kontě hra
Zaklínač 3: Divoký Hon, dobrodružné open-world RPG
s hlubokým příběhem zasazené do temné fantasy scenérie.
Jako Geralt of Rivia, námezdný zabiják monster, máte
k dispozici vše, co k takové živnosti potřebujete: meče ostré
jako břitva, smrtící lektvary, tiché samostříly a silnou bojovou
magii. Pod nohami se vám rozprostírá válkou sžíraný
a monstry zamořený svět, který objevujete vlastním tempem.
Kompletní Edice obsahuje základní hru a veškerý dosud
vydaný obsah ke stažení včetně dvou obsáhlých rozšíření
příběhu: Srdce z kamene a O víně a krvi. Skvělá příležitost
tento světový trhák poprvé vyzkoušet nebo
oprášit už jednou prožité dobrodružství - avšak
na cestách!

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition
• Žánr: RPG • Vydavatel: CD PROJEKT
Kompatibilní herní módy

TV mód
1

Tabletop mód
1

Handheld mód
1

CD PROJEKT®, The Witcher® are registered trademarks of CD PROJEKT Capital Group. The Witcher game © CD PROJEKT S.A. Developed by CD PROJEKT S.A. All rights reserved. The Witcher
game is set in the universe created by Andrzej Sapkowski in his series of books. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.
*Multiplayer vyžaduje jeden kompatibilní ovladač pro každého hráče. Dodatečné ovladače (prodávané samostatně) mohou být vyžadovány.
**Hra online vyžaduje připojení k internetu. Pro užívání online služeb je třeba založení účtu Nintendo a přijetí souvisejících podmínek. Uplatňují se zásady ochrany osobních údajů účtu Nintendo. Některé online služby nejsou dostupné ve všech zemích. Online služby vyžadují
účet Nintendo. Některé online služby mohou vyžadovat placené členství. Dostupnost placené online služby může být omezená podle umístění.

POSTAVTE SE VETŘELCŮM
Z ALTERNATIVNÍ DIMENZE
ASTRAL PLANE

BAYONETTA 2 PŘICHÁZÍ
NA NINTENDO SWITCH!

V tomto struhujícím pokračování oceňované akční
hry Bayonetta zůstanou hráči pevně připoutáni
k obrazovkám od začátku až do konce. Obdařená
velkolepými bitvami a ohromujícími ukázkami tato
hra nikdy nesnižuje otáčky a nyní přichází na Nintendo
Switch.

Ovládněte senzační synergické útoky, abyste byli schopni
čelit zesilující mimozemské invazi ve hře ASTRAL CHAIN™,
vzrušující nové akční hře od PlatinumGames, která
vychází pouze na Nintendo Switch. Přidejte se k speciální
policejní jednotce a spolupracujte s jedinečnou živou
zbraní při objasňování případů a záchraně lidstva!

ASTRAL CHAIN™
• Žánr: Dobrodružná, Akční
Kompatibilní herní módy

Bayonetta 2
• Žánr: Akční • Vydavatel: Nintendo

• Vydavatel: Nintendo
TV mód

1–2*

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

Tabletop mód
1–2*

Handheld mód
1

Lokálně*: Až 2 hráči

Kompatibilní herní módy

TV mód
1–2

Tabletop mód
1–2

1

Lokálně*: Až 2 hráči

© 2014-2018 Nintendo Co., Ltd.© SEGA

*Multiplayer vyžaduje jeden kompatibilní ovladač pro každého hráče. Dodatečné ovladače (prodávané samostatně) mohou být vyžadovány.
**Hra online vyžaduje připojení k internetu. Pro užívání online služeb je třeba založení účtu Nintendo a přijetí souvisejících podmínek. Uplatňují se zásady ochrany osobních údajů účtu Nintendo. Některé online služby nejsou dostupné ve všech zemích.
Online služby vyžadují účet Nintendo. Některé online služby mohou vyžadovat placené členství. Dostupnost placené online služby může být omezená podle umístění.

Handheld mód

Všechny hry na této
straně jsou dostupné na

Obohaťte svůj herní zážitek!

DVA SVĚTY.
JEDEN PŘÍBĚH HRDINY.

LIDSTVO VS. STROJE
V HEAVY METALOVÉ BITCE!

Střet vycházejících hvězd pódií a televizních obrazovek
s legendárními bojovníky světa Fire Emblem v Tokyo Mirage
Sessions #FE Encore na zařízení z rodiny Nintendo Switch!

Měsíc spadl z nebes a svět pod ním zahalil zkázou.
Lidstvo vybudovalo síť mocných strojů ovládaných
sofistikovanou umělou inteligencí, aby znovu zbudovalo,
co bylo zničeno.
Únik energie zvané Femto však pomátl mysl těchto dříve
poslušných strojů a vytvořil z nich nebezpečnou
nelítostnou armádu Arms of Immortal. Lidstvo teď
zoufale bojuje o přežití…

V tomto stylovém RPG si vyzkoušíte, jak náročné je klestit
si cestu na vrchol zábavního průmyslu, zatímco bráníte
Tokijské interdimenzionální invazi.

Tokyo Mirage Sessions #FE Encore
• Žánr: RPG • Vydavatel: Nintendo
Kompatibilní herní módy

TV mód
1

Tabletop mód
1

Handheld mód
1

Kompatibilní herní módy

TV mód
1

Tabletop mód
1

Handheld mód
1

Online**: Až 4 hráči Lokálně*: Až 4 hráči

©2015-2020 Nintendo / ATLUS FIRE EMBLEM SERIES: ©Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS
© 2019 Nintendo, Marvelous Inc.

Všechny hry na této
straně jsou dostupné na

Demo ke
stažení

DAEMON X MACHINA
• Žánr: Akční • Vydavatel: Nintendo

DALŠÍ VŠEDNÍ DEN V PRÁCI

EA SPORTS™ FIFA 21 Legacy Edition na Nintendo Switch
přináší nejnovější sestavy, kluby a týmy nejvyšších soutěží
z celého světa. Odehrává se na těch nejslavnějších
světových stadionech, z nichž některé se ve FIFA 21
objevují úplně poprvé. Herní prvky a módy jsou obdobné
jako ve hře FIFA 20 na Nintendo Switch.

Šplhejte po kariérním žebříčku s úmyslem stát se novým CEO firmy vašeho otce
v Good Job! Na Nintendo Switch! Společně s kamarádem budujete kariéru, abyste
převzali rodinnou firmu. Čeká vás spousta bizarních kancelářských problémů - od
navrhování firemní zenové zahrady po rozvážení boxů se slizem!

EA SPORTS™ FIFA 21 Nintendo Switch™ Legacy Edition
• Žánr: Sportovní • Vydavatel: EA

Good Job!
• Žánr: Logická • Vydavatel: Nintendo
Kompatibilní herní módy

TV mód
1-2*

Tabletop mód
1-2*

Handheld mód

Kompatibilní herní módy

TV mód
1-4*

Tabletop mód
1-4*

Handheld mód
1

Online**: Až 8 hráčů Lokálně: Až 4 hráči

1
CONDITIONS AND RESTRICTIONS APPLY. SEE www.ea.com FOR DETAILS.

© 2020 Nintendo
*Multiplayer vyžaduje jeden kompatibilní ovladač pro každého hráče. Dodatečné ovladače (prodávané samostatně) mohou být vyžadovány.
**Hra online vyžaduje připojení k internetu. Pro užívání online služeb je třeba založení účtu Nintendo a přijetí souvisejících podmínek. Uplatňují se zásady ochrany osobních údajů účtu Nintendo. Některé online služby nejsou dostupné ve všech zemích. Online
služby vyžadují účet Nintendo. Některé online služby mohou vyžadovat placené členství. Dostupnost placené online služby může být omezená podle umístění.

Všechny hry na této
straně jsou dostupné na

TEĎ JSTE PREZIDENTEM VY

Saints se přesunulo z penthousu do Bílého domu - ale tentokrát je
pouze na vás, jak zatočíte s ukrutným Zinyakem a jeho
mimozemskou říší. Podaří se vám v tomto nejdivočejším
otevřeném světě zachránit svět? Poprvé na Nintendo Switch.

Saints Row IV®: Re-Elected™
• Žánr: Střílečka, Akční • Vydavatel: Deep Silver
Kompatibilní herní módy

TV mód

Tabletop mód

1–2*

Handheld mód

1–2*

©2020and published by Deep Silver, a division of Koch Media GmbH, Austria. Developed by Deep Silver Fishlabs. Developed by Deep Silver Volition, Inc. All rights reserved.

1

Online**: Až 2 hráči Lokálně*: Až 2 hráči

VÁLKA JE NA SPADNUTÍ!

Rean Schwarzer objeví temnotu, která ohrožuje jeho domovinu. Aby svou milovanou
zemi ochránil, musí jako profesor nové fakulty vyučit příští generaci hrdinů a vést je na
cestě k vítězství.

The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III
• Žánr: Dobrodružná, RPG, Akční • Vydavatel: NIS America
Kompatibilní herní módy
© Nihon Falcom Corporation. All Rights Reserved. Licensed to and published by NIS America, Inc.

TV mód

Tabletop mód

1

Handheld mód

1

1

NASTALA TA NEJLEPŠÍ VÁLKA NINJŮ!

Vytvořte si svůj vlastní avatar ninji, popadněte výzbroj a vyražte fackovat hráče
z celého světa. Vybírat můžete mezi akcí nabitou Battle Royale pro 8 hráčů a týmovým
střetnutím 4-na-4. Naučte se ovládat zbraně "Ninja-Gum" a techniky ninjutsu. Nalepte
se na své nepřátele a staňte se nejsilnějším ninjou světa! Titul Ninjala je možné hrát
zdarma exkluzivně pouze na Nintendo Switch!

Ninjala™
• Žánr: Akční, Arénová bojovka
© GungHo Online Entertainment, Inc.

Všechny hry na této
straně jsou dostupné na

Kompatibilní herní módy

TV mód
1–8*

• Vydavatel: GungHo Online Entertainment
Tabletop mód
1–8*

Handheld mód
1–8*

Online**: Až 8 hráčů

*Multiplayer vyžaduje jeden kompatibilní ovladač pro každého hráče. Dodatečné ovladače (prodávané samostatně) mohou být vyžadovány.
**Hra online vyžaduje připojení k internetu. Pro užívání online služeb je třeba založení účtu Nintendo a přijetí souvisejících podmínek. Uplatňují se zásady ochrany osobních údajů účtu Nintendo. Některé online služby nejsou dostupné ve všech zemích.
Online služby vyžadují účet Nintendo. Některé online služby mohou vyžadovat placené členství. Dostupnost placené online služby může být omezená podle umístění.

POSTAVTE SE K SOBĚ ČELEM A 1-2-SWITCH!
Sledujte namísto obrazovky svého protivníka! Vysuňte ovladače
Joy-Con z konzole, podejte jeden svému oponentovi a prásk!
Je čas hrát! 1-2-Switch může hrát úplně každý! Vyměňte si
s protivníkem varovný pohled a připravte se odhalit hromadu
nových funkcí ovladačů Joy-Con včetně HD rumble vibrací
a pokrokových pohybových senzorů.

1-2-Switch
• Žánr: Společenská
Kompatibilní herní módy

Většina her
je pro dva hráče

• Vydavatel: Nintendo
TV mód
2

Tabletop mód

Handheld mód

2

–
© 2017 Nintendo

NALAĎTE SE NA DOVOLENOU
KDYKOLIV, KDEKOLIV

Vítejte na ostrově Kawawii, nebeském letovisku, kde si přátelé
a rodina užijí bok po boku nebo tváří v tvář více než 50 aktivit.
Na zábavě neubyde, protože ostrov můžete navštívit a všechny jeho kouty
objevovat v partě až 4 hráčů!

Go Vacation
• Žánr: Společenská, Sportovní, Závodní
Kompatibilní herní módy

TV mód
1–4*

• Vydavatel: Nintendo
Tabletop mód

Handheld mód

1–4*

1–4*

Lokálně*: Až 4 hráči

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

PROBOXUJETE SE AŽ NA VRCHOL?

Představujeme jedinečnou bojovou hru pro více hráčů, ve které si
rány vyměňujete pomocí natahovacích rukou. Tato hra kombinuje
elementy boxování a střílení, navíc představí úplně nové postavy.
Po úpravě vzhledu postavy pomocí široké nabídky různých ARMS
popadnete do každé ruky jeden Joy-Con a trefujete soupeře hlava
nehlava.

ARMS
• Žánr: Bojová
Kompatibilní herní módy

• Vydavatel: Nintendo
TV mód
1–4*

Tabletop mód
1–4*

Handheld mód
1
© 2017 Nintendo

Online**: Až 4 hráči Lokálně*: Až 4 hráči
*Multiplayer vyžaduje jeden kompatibilní ovladač pro každého hráče. Dodatečné ovladače (prodávané samostatně) mohou být vyžadovány.
**Hra online vyžaduje připojení k internetu. Pro užívání online služeb je třeba založení účtu Nintendo a přijetí souvisejících podmínek. Uplatňují se zásady ochrany osobních údajů účtu Nintendo. Některé online služby nejsou dostupné ve všech zemích.
Online služby vyžadují účet Nintendo. Některé online služby mohou vyžadovat placené členství. Dostupnost placené online služby může být omezená podle umístění.

Všechny hry na této
straně jsou dostupné na

ROZPOUTEJTE PEKLO

Před mnoha lety stvořili andělé a démoni tvůj svět v zakázaném
společenství. Nyní si ho nárokují zpět. Povstaňte v boji s neživými,
děsivými kultisty, padlými seraphy a Pány Pekla obklopen
pokojnými i úděsnými Svatyněmi. Pusťte se do zabíjení démonů
a hromadění kořisti kdykoliv, kdekoliv.

Diablo III: Eternal Collection
• Žánr: Akční, Dobrodružná, RPG • Vydavatel: Blizzard Entertainment
Kompatibilní herní módy

TV mód
1–4*

©2018 Blizzard Entertainment, Inc. Eternal Collection and Reaper of Souls are trademarks, Diablo, Blizzard and Blizzard Entertainment are trademarks or registered
trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. and/or other countries. All other trademarks referenced herein are the properties of their respective owners.

Tabletop mód

Handheld mód

1–4*

1

Online**: Až 4 hráči Lokálně*: Až 4 hráči

JINÝ ŽIVOT Z JINÉHO SVĚTA V MISTROVSKÉM
OPEN-WORLD KOUSKU
Více než 200 ocenění „Game of the Year" má na kontě hra
The Elder Scrolls V: Skyrim®, epické fantasy RPG vydavatele
Bethesda Game Studios® nyní na Nintendo Switch. Legendární
open-world dobrodružství, kde můžete být kýmkoli a dělat cokoli
vám nyní dovolí i hrát kdekoli - doma na televizi nebo na cestách.

The Elder Scrolls V: Skyrim®
• Žánr: Akční, RPG • Vydavatel: Bethesda Softworks
©2017 Bethesda Softworks LLC, a ZeniMax Media company. The Elder Scrolls, Skyrim, Bethesda Game Studios and related logos are registered trademarks
or trademarks of ZeniMax Media Inc. in the US and/or other countries. Nintendo properties are trademarks of Nintendo. All Rights Reserved.

Kompatibilní herní módy

TV mód
1

Tabletop mód

Handheld mód

1

1

KDYSI DÁVNO TU PLÁPOLAL OHEŇ.

Ponořte se do temného fantasy světa, který upadá po zásahu
Kletby. Prožijte znovu kritiky opěvovaný žánr definující titul, kterým
vše začalo. Návrat do Lordranu v ohromujících detailech vylepšené
grafiky Dark Souls™: Remastered obsahuje mimo základní hru také
rozšíření Artorias of the Abyss.

Dark Souls™: Remastered
• Žánr: Akční, RPG • Vydavatel: BANDAI NAMCO Entertainment
Dark Souls™: Remastered & ©2018 BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2011-2018 FromSoftware, Inc. Published by BANDAI NAMCO Entertainment Inc.
LICENSED BY NINTENDO. Trademarks are property of their respective owners. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.

Všechny hry na této
straně jsou dostupné na

Kompatibilní herní módy

TV mód
1

Tabletop mód
1

Handheld mód
1

*Multiplayer vyžaduje jeden kompatibilní ovladač pro každého hráče. Dodatečné ovladače (prodávané samostatně) mohou být vyžadovány.
**Hra online vyžaduje připojení k internetu. Pro užívání online služeb je třeba založení účtu Nintendo a přijetí souvisejících podmínek. Uplatňují se zásady ochrany osobních údajů účtu Nintendo. Některé online služby nejsou dostupné ve všech zemích.
Online služby vyžadují účet Nintendo. Některé online služby mohou vyžadovat placené členství. Dostupnost placené online služby může být omezená podle umístění.

ULTIMÁTNÍ RÁJ NA ZEMI, ELYSIUM

Objevte nekonečný oceán mraků, kde poslední pozůstatky
civilizace přežívají na zádech kolosálních bestií zvaných Titáni.
Prožijte příběh Rexe, spolu s jeho novou kamarádkou Pyrou,
záhadnou bytostí známou jako Blade, která mu dodává
neuvěřitelnou sílu. Pátrejte společně po Pyřině dlouho ztraceném
domově, Elysiu – posledním ráji celého lidstva.

Xenoblade Chronicles 2
• Žánr: RPG
• Vydavatel: Nintendo
Kompatibilní herní módy

TV mód
1

Tabletop mód
1

Handheld mód
1

© 2017 Nintendo / MONOLITHSOFT

VÁŠ PŘÍBĚH ZAČÍNÁ…

FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster představuje věčnou klasiku
dnešní generaci nových i zarytých fanoušků. Ztraťte se ve Světě
Spira a užijte si přes 100 hodin příběhu napříč oběma klasickými
tituly.

Final Fantasy X | X-2 HD Remaster
• Žánr: JRPG • Vydavatel: Square Enix
Kompatibilní herní módy

TV mód
1

Tabletop mód
1

Handheld mód
1

© 2001, 2003, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA; LOGO ILLUSTRATION: ©2001, 2003 YOSHITAKA AMANO
FINAL FANTASY, SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd. All other trademarks are
the property of their respective owners.

NÁVRAT DO SVĚTA IVALICE

Poprvé kompletně předělané do vysokého rozlišení navíc se
zbrusu novými herními prvky! HD remaster přináší několik
novodobých vylepšení jako je rekonstruovaný design boje
a předělaný job systém.

Final Fantasy XII – The Zodiac Age
• Žánr: RPG • Vydavatel: Square Enix
Kompatibilní herní módy

TV mód
1

Tabletop mód
1

Handheld mód
1

©2006, 2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. THE ZODIAC AGE is a registered trademark or trademark of Square Enix Co., Ltd.
ILLUSTRATION: ©2006 YOSHITAKA AMANO FINAL FANTASY, SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of
Square Enix Holdings Co., Ltd.

Všechny hry na této
straně jsou dostupné na

DRAHOCENNÁ RPG-TAKTICKÁ SÉRIE JE ZPĚT
V NOVÉM KABÁTĚ A S NOVÝM PŘÍSTUPEM

Taktická tahová série King's Bounty je zpět s King's Bounty 2! K již očekávané
hloubce taktických soubojů připojuje zbrusu nový nelineární dabing a členitý
systém RPG, který ovlivňuje každé vaše rozhodnutí. Nechte se unést
v dechberoucím fantasy světě Antara.

King's Bounty II
• Žánr: RPG • Vydavatel: 1C Entertainment • Datum vydání: 2021
Kompatibilní herní módy
© 2020, 1C ONLINE GAMES LTD

TV mód

Tabletop mód

1

1

Handheld mód
1

LEGENDA O POSVÁTNÉM MEČI PŘEŽÍVÁ…

Trials of Mana je 3D předělávkou klasického japonského RPG z roku 1995
Seiken Densetsu 3. Prožijte své oblíbené dobrodružství ve vysokém rozlišení
s vylepšenou grafikou, systémem boje, dabingem, hudebním podkreslením,
nově přidanými rozhovory a ještě více!

TRIALS of MANA
• Žánr: JRPG • Vydavatel: SQUARE ENIX
© 1995, 2019, 2020 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. TRIALS OF MANA is a registered trademark or trademark of Square Enix Co., Ltd.
SQUARE ENIX and the SQUARE ENIX logo are registered trademarks or trademarks of Square Enix Holdings Co., Ltd. All other trademarks are the
property of their respective owners.

Kompatibilní herní módy

TV mód

Tabletop mód

1

1

Handheld mód
1

VÍTEJTE ZPĚT V PARADISE CITY!

Série Burnout™ se na Nintendo Switch přihnala vůbec poprvé. Ovládněte ulice
v Burnout™ Paradise Remastered a "Masakr" se stane vaším druhým jménem.
Burácejte městem přes zasekané centrum až po opuštěné horské uličky.
Zažijte vysoce oktanové stunty a pravou nefalšovanou destrukci v jedné
z nejpopulárnějších závodních her vůbec.

Burnout™ Paradise Remastered
• Žánr: Závodní • Vydavatel: Electronic Arts
Kompatibilní herní módy

TV mód
1–8*

Tabletop mód
1–8*

© 2020 Electronic Arts Inc. EA, the EA logo, and Burnout are trademarks of Electronic Arts Inc.

Všechny hry na této
straně jsou dostupné na

*Multiplayer vyžaduje jeden kompatibilní ovladač pro každého hráče. Dodatečné ovladače (prodávané samostatně) mohou být vyžadovány.
**Hra online vyžaduje připojení k internetu. Pro užívání online služeb je třeba založení účtu Nintendo a přijetí souvisejících podmínek. Uplatňují se zásady ochrany osobních údajů účtu Nintendo. Některé online
služby nejsou dostupné ve všech zemích. Online služby vyžadují účet Nintendo. Některé online služby mohou vyžadovat placené členství. Dostupnost placené online služby může být omezená podle umístění.

Handheld mód
1

Online**: Až 8 hráčů

FREE-TO-START HRY
Stáhněte je a hrajte zdarma!*

Nahoďte oblek elitních agentů z Rogue Company, každý s vlastní individuální sadou schopností,
a vydejte se do války v různých herních režimech.

• Žánr: Akční, Strategická • Vydavatel: Hi-Rez Studios

• Počet hráčů: 1–8

Ovládněte magii živlů tak, aby přesně seděla k vašemu hernímu stylu.
Sesílejte mocné kombinace kouzel a ovládněte protihráče naskrz územím
Hollow Lands. Odhalte svého vnitřního mága se hrou Spellbreak.

• Žánr: Dobrodružná, RPG, Akční • Vydavatel: Proletariat • Počet hráčů: 1–42

Střílejte a rabujte v napínavých soubojích. Postavte si svůj úkryt a životně důležité
vybavení. Vyzvěte ostatní hráče v různorodých herních režimech. Hrajte sami nebo
se spojte s ostatními hráči.

• Žánr: FPS • Vydavatel: Bohemia Interactive • Počet hráčů: 1–12
*Poznámka: hry na této stránce obsahují nákupy v aplikaci a mohou vyžadovat aktivní připojení k internetu během hraní.
Rogue Company © 2019 - 2020 Hi-Rez Studios, Inc. "Rogue Company", "First Watch Games", and "Hi-Rez Studios" are trademarks or registered trademarks of Hi-Rez Studios, Inc. in the U.S. and/or other countries. All trademarks and copyright material are property of their respective owners. All rights reserved. • Spellbreak © 2020, Proletariat, Inc. All rights reserved. “Spellbreak” is a trademark or
registered trademark of Proletariat, Inc. in the United States of America and elsewhere. Other brands or product names are the trademarks of their respective owners. • Vigor © 2020 Bohemia Interactive a.s. Vigor® and Bohemia Interactive® are registered trademarks of Bohemia Interactive a.s. All rights reserved

Akční

Více než 4000 her ke stažení!

Žánr: Akční, Dobrodružná • Hráči: 1

Žánr: Survival, Horor, Adventura, Akční • Hráči: 1

Žánr: Dobrodružná • Hráči: 1

Žánr: RPG • Hráči: 1

Žánr: RPG • Hráči: 1

Žánr: Adventura, Sportovní, RPG, Golf • Hráči: 1 - 2

Žánr: Dobrodružná, RPG, Karetní • Hráči: 1

Žánr: Společenská, Strategická • Hráči: 1 - 4

Žánr: Logická, Plošinovka • Hráči: 1 - 8

Žánr: Simulátor stěhování • Hráči: 1 - 4

Žánr: Bojová • Hráči: 1-4

Pro více hráčů

RPG

Žánr: Akční, Arkádová, Plošinovka • Hráči: 1 - 2

Cuphead © 2019 StudioMDHR Entertainment Inc. All Rights Reserved. Cuphead™ and StudioMDHR™ are trademarks and/or registered trademarks of StudioMDHR Entertainment Inc. throughout the world. • Hellblade: Sensua's Sacrifice Hellblade: Senua’s Sacrifice, © 2014-2019 Ninja Theory Limited. All rights reserved.“Hellblade” and “Hellblades” are trade marks and registered trade marks of Ninja
Theory Limited in the United Kingdom, the United States of America and elsewhere.“Ninja Theory” is a trade mark of Ninja Theory Limited in the United Kingdom and elsewhere • Alien: Isolation Alien: Isolation, Alien, Aliens, Alien 3 TM & © 2020 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. Twentieth Century Fox, Alien, Aliens, Alien 3 and their associated logos are registered trademarks or
trademarks of Twentieth Century Fox Film Corporation. Alien: Isolation game software, excluding Twentieth Century Fox elements © SEGA. Developed by The Creative Assembly Limited. Creative Assembly and the Creative Assembly logo are either registered trademarks or trademarks of The Creative Assembly Limited. SEGA and the SEGA logo are either registered trademarks or trademarks of SEGA
Corporation. Developed for Nintendo Switch™ by Feral Interactive Ltd. Feral and the Feral logo are trademarks of Feral Interactive Ltd. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. All rights reserved. • Resident Evil 4 ©CAPCOM CO., LTD. 2005, 2019 ALL RIGHTS RESERVED. • FINAL FANTASY VII © 1997, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA. LOGO ILLUSTRATION:© 1997 YOSHITAKA AMANO • Undertale ©Toby Fox 2015-2018. All rights reserved. • Golf Story © 2017 Sidebar Games • SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech ©2019 Image & Form International AB • Overcooked 2 Developed by Team17 Digital Ltd and Ghost Town Games Ltd © 2018. Published by Team17 Digital Ltd.
Team17 is a trademarks or registered trademarks of Team17 Digital Limited. All other trademarks, copyrights and logos are property of their respective owners. • Human: Fall Flat ™ & © No Brakes Games. Licensed by Curve Digital Publishing Limited. • Moving Out © 2020 Team17 Group PLC All Rights Reserved • Kirby Fighters 2 ©2020 HAL Laboratory, Inc. / Nintendo

Simulátor

Žánr: Simulátor • Hráči 1

Žánr: Adventura, Simulátor • Hráči: 1

Žánr: Závodní, Sportovní, Simulátor • Hráči: 1

Žánr: Akční, Arkádová • Hráči: 1

Žánr: Dobrodružná • Hráči: 1

Žánr: RPG, Akční • Hráči: 1

Žánr: Dobrodružná, Akční, Plošinovka • Hráči: 1

Žánr: Dobrodružná, Akční, Plošinovka • Hráči: 1

Žánr: Adventure, Akční, Plošinovka • Hráči: 1

Žánr: Dobrodružná, Plošinovka • Hráči: 1

Žánr: Dobrodružná, Akční, Plošinovka • Hráči: 1

Dobrodružné

Žánr: RPG, Simulátor • Hráči: 1 - 4

Plošinovky
Stardew Valley © ConcernedApe LLC 2017. All rights reserved. • Two Point Hospital © Two Point Studios 2019. Developed by Two Point Studios. Console version co-developed by Red Kite Games Limited. Published by SEGA Publishing Europe Limited. Two Point, Two Point Hospital, the Two Point Hospital logo and Two Point Studios are either registered trade marks or
trade marks of Two Point Studios Limited. SEGA and the SEGA logo are either registered trade marks or trade marks of SEGA Holdings Co., Ltd. or its affiliates. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. Portions of this program © 2017 PlayFab, Inc. • Phoenix Wright: Ace
Attorney Trilogy ©CAPCOM CO., LTD. 2014, 2019 ALL RIGHTS RESERVED. • GRID™ Autosport © 2019 The Codemasters Software Company Limited ("Codemasters"). All rights reserved. "Codemasters"®, "Ego"®, the Codemasters logo and "GRID"® are registered trademarks owned by Codemasters. "GRID Autosport"™ and "Codemasters Racing"™ are trademarks of Codemasters. Originally developed and published by Codemasters. Developed for Nintendo Switch by Feral Interactive Ltd. Feral and the Feral logo are trademarks of Feral Interactive Ltd. All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are being used under license. All rights reserved.• Sayonara Wild Hearts © 2019 Simogo AB. All rights reserved. Published by Annapurna Interactive under
exclusive license. • Okami™ HD ©CAPCOM CO., LTD. 2006, 2017 ALL RIGHTS RESERVED. • Dragon's Dogma: Dark Arisen ©CAPCOM CO., LTD. 2012, 2019 ALL RIGHTS RESERVED. • Hollow Knight © 2018 Team Cherry • Sonic Mania © SEGA. SEGA, the SEGA logo and SONIC MANIA are either registered trademarks or trademarks of SEGA Holdings Co., Ltd. or its affiliates. All rights reserved.
SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. All other trademarks, logos and copyrights are property of their respective owners. • Ori and the Will of the Wisp © 2020 Microsoft. All rights reserved. • Celeste 2016-2018 Matt Makes Games Inc. • Shovel Knight: Treasure Trove Shovel Knight™, the Shovel Knight logo, and the Shovel Knight characters are trademarks of
Yacht Club Games™ and are registered in certain jurisdictions, including in the United States. ©2019 Yacht Club Games L.L.C. All Rights Reserved.

Roguelike

Žánr: Dobrodružná, Hudební • Hráči: 1 - 2

Žánr: Dobrodružná, RPG, Akční • Hráči: 1 - 4

Žánr: Dobrodružná, Akční • Hráči: 1 - 2

Žánr: RPG, Logická, Strategie • Hráči: 1

Žánr: Simulátor stavění města • Hráči: 1

Žánr: Strategie • Hráči: 1 - 4

Žánr: Dobrodružná, RPG, Strategie • Hráči: 1

Žánr: Logická • Hráči: 1

Žánr: Dobrodružná, Logická • Hráči: 1

Žánr: Život zvířat, Simulátor • Hráči: 1

Žánr: Plošinovka, Logická • Hráči: 1 - 2

Logické

Strategie

Žánr: Akční, Plošinovka • Hráči: 1

Dead Cells © 2018 Motion Twin. All rights reserved. • Cadence of Hyrule – Crypt of the NecroDancer Featuring The Legend of Zelda ©Nintendo ©Brace Yourself Games. © Spike Chunsoft All rights reserved. • Hades © 2020 Supergiant Games, LLC. All rights reserved. • Enter the Gungeon Copyright 2017 Dodge Roll. All Rights
Reserved. • Into The Breach © 2018 Subset Games, LLC • Cities: Skylines - Nintendo Switch™ Edition © 2015-2018 and published by Paradox Interactive AB, CITIES: SKYLINES and PARADOX INTERACTIVE are trademarks and/or registered trademarks of Paradox Interactive AB in Europe, the U.S., and other countries. Cities:
Skylines - Nintendo Switch™ Edition adapted by Tantalus Media Pty Ltd. All other trademarks, logos, and copyrights are property of their respective owners. • Wargroove © Chucklefish LTD 2018. All rights reserved • Darkest Dungeon Darkest Dungeon developed by ©2017 RED HOOK STUDIOS, published by ©2017 RED HOOK
STUDIOS. Darkest Dungeon and RED HOOK STUDIOS are trademarks or registered trademarks of RED HOOK STUDIOS. RED HOOK STUDIOS is a trademark or registered trademark of RED HOOK STUDIOS. All other trademarks, copyrights and logos are property of their respective owners. • Baba Is You Made by Arvi Teikari,
Hempuli Oy Porting by MP2 Games See credits section in-game for details. This game was created using Multimedia Fusion 2 by Clickteam. • INSIDE © 2018 Playdead. All rights reserved. • Untitled Goose Game © 2019 House House in cooperation with Panic • BOXBOY! + BOXGIRL! © 2019 Nintendo

…a mnoho
dalších!

Podporujeme bezpečné herní prostředí pro vaše dítě.

Pro rodiče není vždy snadné uhlídat čas, který dítě nad herním zařízením stráví. Pomocí zdarma dostupné Nintendo Switch
Parental Controls aplikace pro chytrá zařízení, kterou s konzolí Nintendo Switch snadno propojíte, můžete sledovat, co a jak
vaše dítě hraje.
Vyžaduje účet Nintendo zaregistrovaný na rodiče nebo opatrovníka staršího 18 let. Pro více informací navštivte oficiální webovou stránku Nintendo.

Nehraje moje
dítě příliš?

Sledujte čas strávený
hraním
Pokud si s vaším dítětem
stanovíte dohodnutou dobu,
po kterou může hrát, budík ho
upozorní, že je čas končit, bez
ohledu na to, jak moc se do hry
ponoří.

Jaké hry
moje dítě hraje?

Sledujte, co vaše dítě hraje
Jasné přehledy vám na první
pohled objasní, jaké hry vaše dítě
hrálo a po jakou dobu. Mimo
denního přehledu si můžete
nastavit také zasílání měsíčních
reportů.

Pokud nevlastníte chytré zařízení, můžete některá z omezení nastavit přímo na konzoli Nintendo Switch.

Je moje dítě
při hraní her v bezpečí?

Funkce můžete na základě věku vašeho dítěte
jednoduše omezit. Jednotlivé funkce lze také
omezit samostatně.
Omezit je možné následující:
• Přístup ke hrám neodpovídajícím věku dítěte
• Postování snímků obrazovky na sociální sítě
• Komunikaci s ostatními uživateli jako je posílání zpráv či
obrázků*
• Nakupování produktů a služeb přes Nintendo eShop je možné
omezit v nastavení vašeho účtu Nintendo

*Aplikace Nintendo Switch Parental Controls neobsahuje nastavení pro služby
Nintendo Switch Online aplikace. Nastavení omezení Nintendo Switch Online aplikace
lze upravit pouze přes chytré zařízení.

Obohaťte svůj herní zážitek!
Hra online

Nintendo Switch Online je cenově dostupné, víceúčelové,
placené členství, které uživatelům umožňuje hrát online ať
už kooperativně či kompetitivně, Save Data Cloud
zálohování kompatibilních her, rozrůstající se knihovna
NES a Super NES her a mnoho dalšího.

Hra online

Ponořte se do kooperativních a kompetitivních her online

NES & Super NES

Nintendo Switch Online
Zahrajte si něco ze stále rostoucí knihovny NES a Super NES her
kdykoliv a kdekoliv - s přidanými online módy!

Save Data Cloud

Zálohujte si svá data v cloudovém uložišti bezpečně a automaticky
online.*
*Poznámka: nepodporuje všechen software.

Aplikace pro chytré telefony

Spojte se s přáteli pomocí aplikace na vašem chytrém telefonu
nebo tabletu
*Poznámka: nepodporuje všechen software.

Exkluzivní nabídky pro členy

Užijte si nabídky, které jsou k dispozici pouze členům, včetně
Nintendo Switch Game Vouchers, TETRIS® 99, a dalšího obsahu!

Více info
na www.mojenintendo.cz/switch

Kompetitivní
a kooperativní hraní
online

Zakoupíte-li si placené členství Nintendo Switch Online, budete
moci hrát kooperativně či kompetitivně tituly, které tuto funkci
podporují. Hrajte s kamarády na dálku nebo proti rivalům
z celého světa.
Nainstalujte si aplikaci pro chytré telefony Nintendo Switch
Online a můžete během hraní s kamarády mluvit na dálku.
Vyjasněte si strategii pro váš příští střet ve Splatoon 2 nebo si
pokláboste s ostatními závodníky v Mario Kart 8 Deluxe!

NES & Super NES
Nintendo Switch Online

Klasické NES
& Super NES hry
kdykoliv, kdekoliv

Zakoupíte-li si placené členství Nintendo Switch Online, obdržíte
přístup do neustále se rozrůstající knihovny NES & Super NES her.
Podejte Joy-Con kamarádovi pro ještě více zábavy nebo hrajte
online!
Po celou dobu, kdy je vaše členství aktivní, máte přístup k celé
knihovně her kdykoli je třeba.

Super Mario Bros.

Super Mario World

Super Mario Bros. 2

Super Mario World 2: Yoshi’s Island

Super Mario Bros. 3

Super Mario All-Stars

Super Mario Bros.: The Lost Levels

The Legend of Zelda:
A Link to the Past

The Legend of Zelda
Zelda II: The Adventure of Link
Donkey Kong
Donkey Kong 3
Metroid
Ninja Gaiden
Wario’s Woods
Ghosts’n Goblins

Konzoli je třeba občas připojit k internetu, aby se knihovna synchronizovala.

Excitebike
Gradius
Punch-Out!! Featuring Mr. Dream
Balloon Fight
Mario Bros.
Kirby’s Adventure

Donkey Kong Country
Donkey Kong Country 2:
Diddy’s Kong Quest
Super Metroid
Star Fox
Star Fox 2
F-ZERO
Pilotwings
Kirby Super Star
Kirby’s Dream Land 3
Kirby’s Dream Course
Super Punch-Out!!
Mario’s Super Picross
Super Soccer
Super Tennis

…a další!
Zjistěte více:
www.nintendo.co.uk
www

Save Data Cloud

Automatická záloha

Ukládejte svá data bezpečně a automaticky online, abyste k nim
měli neustálý přístup. Zjednoduší vám tak obnovení herních dat
v případě, že byste svou konzoli Nintendo Switch ztratili, nebo
přešli k nové.
Jste-li připojení k internetu, vaše uložené pozice se zálohují
automaticky i v případě, že je vaše konzole Nintendo Switch
v režimu spánku. Nevyžaduje žádné komplikované nastavení či
aktualizace.
Poznámka: Ne všechen software tuto službu podporuje.

Aplikace pro chytré telefony

Voice chat

Aplikace pro chytré telefony Nintendo Switch Online vám
umožňuje během hraní kompatibilních online her volat
s ostatními hráči.
Otevřete aplikaci během hraní dané kompatibilní hry a hovořte
s hráči, se kterými právě hrajete.
Některé hry díky této aplikaci nabízí přístup k rozšířenému
obsahu. Například Splatoon 2 umožňuje díky svému rozhraní
SplatNet 2 sledovat statistiky bitvy, sdílet je na sociálních sítích
a nakupovat vybavení do hry.
K užívání této služby musí uživatel být starší 13 let a mít vlastní účet Nintendo.

Exkluzivní nabídky
pro členy

Exkluzivní nabídky
pro členy

Užijte si škálu nabídek určených pouze pro členy, jako jsou například
ovladače Nintendo Entertainment System, které můžete využít
k hraní NES titulů na konzoli Nintendo Switch. Očekávejte další
výhody.
Ovladače Nintendo Entertainment System
O
pro Nintendo Switch
p
S placeným členstvím Nintendo Switch
Online je možné zakoupit si autentické
O
bezdrátové ovladače Nintendo Entertainment
b
System pro Nintendo Switch, díky kterým si
S
zahrajete NES™ hry v pravém retro stylu!
z

Nintendo Switch Game Vouchers
Program Nintendo Switch Game Vouchers je dostupný exkluzivně
pouze členům Nintendo Switch Online.
Členové mají možnost
line. Členo
zakoupit set dvou voucherů za 2 499 Kč a tyto vouchery
pak uplatnit pro stažení jakékoli hry/her
ry/her
z katalogu daného programu tímto způsobem můžete získat
až dvě hry za sníženou cenu!

Online mód TETRIS® 99 je pro placené členy Nintendo Switch
Online k dispozici jako exkluzivní bonus zdarma.
Tetris ® & © 1985~2020 Tetris Holding. Tetris logos, Tetris theme song and Tetriminos are trademarks of Tetris
Holding. The Tetris trade dress is owned by Tetris Holding. Licensed to The Tetris Company. Tetris Game Design by
Alexey Pajitnov. Tetris Logo Design by Roger Dean. All Rights Reserved. Sub-licensed to Nintendo. Certain new content
developed by Nintendo, and any characters, sounds and video games originally owned by Nintendo: © 2019 Nintendo.
Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.

Exkluzivní předměty v Super
Smash Bros. Ultimate*

Exkluzivní oblečení ve Splatoon 2*

S placeným členstvím Nintendo
Switch Online získáte jako bonus
set herních předmětů do hry
Super Smash Bros. Ultimate!
Tyto předměty stáhnete v sekci
"Nintendo Switch Online" vašeho
Nintendo eShopu.

Při nákupu ročního členství obdržíte
kód ke stažení exkluzivního
oblečení do hry Splatoon 2 ve stylu
Nintendo Switch Online!

Poznámka: Uživatelé týdenního trialu Nintendo Switch Online
nemohou této služby využít. V době uplatnění voucheru musíte
e
být placeným členem Nintendo Switch Online.
* Dokud nabídka trvá.

Rozsah funkcí
amiibo
Přiložením amiibo (prodávané samostatně)
na NFC dotykový bod ovladače Joy-Con (R)
můžete číst a zapisovat data na amiibo.

A mnoho
dalších!

Odemkn ěte speciální ob s ah v :

…a dalších!

Obsah balení
Nintendo Switch
konzole Nintendo Switch

Joy-Con L/R

Dokovací stanice Nintendo Switch

*Barva ovladačů Joy-Con záleží
na vybraném balení konzole

Neon Blue a Neon Red

Nintendo Switch
AC adaptér

Joy-Con grip

Grey

Joy-Con strap
(šedý)

vysokorychlostní
HDMI kabel

Bezpečnostní příručka

Nintendo Switch Lite
šedá

zařízení Nintendo Switch Lite
*Barva zařízení záleží na vybraném
balení konzole

Nintendo Switch
AC adaptér
Bezpečnostní
příručka

žlutá

tyrkysová
korálová

Software je prodáván odděleně

Příslušenství
Nintendo Switch
Pro Controller

Nintendo Switch Joy-Con
charging grip

Bezdrátový ovladač ve tvaru tradičního
ovladače, pohodlný a vhodný pro
dlouhé chvíle strávené hraním v TV
nebo Tabletop módu.
Balení obsahuje nabíjecí USB kabel
Interní baterie: Lithium-iontová baterie
[CTR-003]
Výdrž baterie: Přibližně 40 hodin (Pozn. Jedná
se o odhad, výsledný čas se může lišit podle
rozdílných podmínek užívání)
Doba nabíjení: Přibližně 6 hodin (Využívá
zdrojový AC kabel nebo přibalený nabíjecí USB
kabel)

Zasuňte ovladače Joy-Con (L)
a Joy-Con (R) do dobíjecího gripu
a hrajte jako s tradičním ovladačem.
Na rozdíl od Joy-Con gripu, který je
součástí základního balení konzole
Nintendo Switch, je Joy-Con ovladače
možné pomocí Joy-Con charging
gripu během hraní nabíjet. Vybité
Joy-Con ovladače se tak stanou
minulostí.

Nintendo Switch Carrying Case
& Screen Protector
Bundle obsahuje pouzdro na konzoli
Nintendo Switch a ochrannou fólii
displeje konzole. V pouzdru se
nachází praktický organizér,
do kterého uložíte až 5 karet s hrami
na Nintendo Switch a dva Joy-Con
strapy. Pouzdro je možné použít
jako stojánek na konzoli.

Nintendo Switch Carrying Case
& Screen Protector
Bundle obsahuje pouzdro na zařízení
Nintendo Switch Lite a ochrannou
fólii displeje zařízení. V pouzdru se
nachází praktický organizér,
do kterého uložíte až 8 karet s hrami
na Nintendo Switch.

Balení obsahuje nabíjecí USB kabel

Joy-Con Pair
Jeden Joy-Con (L) a jeden
Joy-Con (R) jsou součástí
balení konzole a prodávané
samostatně pro zařízení
Nintendo Switch Lite.
Toto balení obsahuje
Joy-Con (L), Joy-Con (R)
a dvojici Joy-Con strapů
v šedé barvě

Blue Joy-Con (L) /
Neon yellow Joy-Con (R)

Neon purple Joy-Con (L) /
Neon orange Joy-Con (R)

Neon red Joy-Con (L) /
Neon blue Joy-Con (R)

Grey Joy-Con (L) / (R)

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

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

Který Nintendo Switch je pro vás ten pravý?
Nintendo Switch

Nintendo Switch Lite

Herní módy
TV mód

Kompatibilní software
Joy-Con ovladače
Nintendo Switch
dokovací stanice
Rozměry

Váha
Displej

Tabletop mód

TV mód

Tabletop mód

Handheld mód

Všechen Nintendo Switch software.

Nintendo Switch software, který podporuje handheld mód.

Ovladače Joy-Con včetně HD rumble a IR Motion kamery.

Konzole nedisponuje HD rumble nebo IR Motion kamerou.

Součástí balení je Nintendo Switch dokovací stanice a HDMI kabel.
Konzoli lze dokovací stanicí připojit k televizi.

Nepodporuje připojení k televizi a není kompatibilní s Nintendo Switch dokovací stanicí.

102 mm x 239 mm x 13,9 mm (s připojenými Joy-Con ovladači)
Poznámka: maximální tloušťka od analogových páček
po výstupy ZL/ZR tlačítek 28,4 mm

91,1 mm x 208 mm x 13,9 mm
Poznámka: maximální tloušťka od analogových páček
po výstupy ZL/ZR tlačítek 28,4 mm

Přibližně 297 g
(s připojenými Joy-Con ovladači: 398 g)

Přibližně 275 g

Kapacitní dotykový displej / 6,2 palce LCD / rozlišení 1280 x 720

Kapacitní dotykový displej / 5,5 palce LCD / rozlišení 1280 x 720

Nintendo Switch s vylepšenou životností
baterie
(Číslo modelu začíná na „HAD")
Přibližně 4,5 - 9 hodin

Baterie

Handheld mód

Tato doba je závislá na podmínkách užívání
a daném softwaru.
Příklad: Při hraní hry The Legend of Zelda:
Breath of the Wild lze na jedno nabití hrát
přibližně 5,5 hodiny.

Nintendo Switch
(Číslo modelu začíná na „HAC")
Přibližně 2,5 - 6,5 hodiny

Přibližně 3 - 7 hodin

Tato doba je závislá na podmínkách užívání
a daném softwaru.

Tato doba je závislá na podmínkách užívání a daném softwaru.

Příklad: Při hraní hry The Legend of Zelda:
Breath of the Wild lze na jedno nabití hrát
přibližně 3 hodiny.

Příklad: Při hraní hry The Legend of Zelda: Breath of the Wild lze na jedno nabití
hrát přibližně 4 hodiny.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
USB Type-C™ and USB-C™ are trademarks of the USB Implementers Forum.
The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nintendo is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

• Některé obrázky pochází z her, které jsou stále ve vývoji
• Informace a specifikace produktů v tomto katalogu se mohou měnit
© 2020 Nintendo
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