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Mi az a Nintendo Switch?

A Nintendo Switch egy játékkonzol, amivel 
bárhol, bármikor és bárkivel játszhatsz. 



A Nintendo Switch termékcsaládban két konzol elérhető

Nintendo Switch - minden funkcióval ellátva otthoni és menet közbeni játékhoz
Három játékmód

TV mód Asztali mód Hordozható mód

Nintendo Switch Lite – kézi használatra kifejlesztve
 10-11. oldal

 6-9. oldal



TV mód
1Három játékmód

Bárhol, bármikor és bárkivel.



A Nintendo Switch konzol három különböző játékmódot kínál. 

Dokkold a Nintendo Switch konzolt, 
hogy a tévéden élvezhesd a HD játékélményt. 

Könnyen csatlakoztatható 
a televízióhoz

A konzol azonnal bekapcsol, 
mikor kiveszed a dok-
kolóból. 

Egyszerűen csatlakoztasd a hálózati adaptert és a HDMI kábelt a megfelelő portokhoz 
(a csomag mindkettőt tartalmazza).

A konzolt magaddal is 
viheted, és hordozható 
módban folytathatod 
a játékot. 

Nintendo Switch

HDMI kábel

Hálózati adapter



Asztali mód

Joy-Con

Hajtsd ki a támasztót, és oszd meg 
a képernyőt, és ezzel együtt a mókát is, 
többszemélyes játékokban. 

A Nintendo Switch konzol mind-
két oldalán van egy-egy kontroller, 
amik együtt funkcionálnak. 

Ha a két Joy-Con kontrollert 
a Joy-Con markolathoz 
csatlakoztatod, úgy működ-
nek, mint egy tradicionális 
kontroller, de a markolat nél-
kül, két különálló, teljesen 
funkcionális kontrollerként 
is használhatod őket. 

2

Bárhol, bármikor és bárkivel.

Három játékmód



Hordozható mód
3 Vedd a kezedbe, és játssz úgy, 

hogy a két Joy-Con kontroller 
a konzolhoz van csatlakoztatva. 

A Nintendo Switch konzol három különböző játékmódot kínál. 

Három játékmód



Nintendo Switch Lite – 

A Nintendo Switch Lite egy kompakt, pehelykönnyű 
konzol, beépített vezérlőkkel. 



kézi használatra kifejlesztve

Három választható színben

A Nintendo Switch Lite minden 
Nintendo Switch szoftvert 
támogat, ami játszható 
hordozható módban. Nagyszerű 
megoldás mindazok számára, 
akik sokat játszanak otthonukon 
kívül, de azoknak is, akik online 
vagy helyi vezeték nélküli módban 
többszemélyes játékokat 
használnának barátaikkal vagy 
családtagjaikkal, akiknek van 
saját Nintendo Switch konzoljuk. 

*  Kifejezetten hordozható játékmódra 
kifejlesztett konzolként a Nintendo Switch 
Lite nem támogat TV-outputot. 

Sárga Szürke Türkiz



EGY VADONATÚJ POKÉMON RPG-KALAND
Kelj útra, és fedezd fel a Galar régiót, ahol változatos helyszínekkel 
találkozhatsz, békés vidéki tájaktól a nyüzsgő, modern városokon 
és sűrű erdőkön át egészen a hófödte hegycsúcsokig. Az itt élő 
emberek és Pokémonok együttműködnek, és közösen fejlesztik 
a régió iparágait. 

Pokémon Sword / Pokémon Shield
• Műfaj: RPG      • Kiadó: Nintendo       • Megjelenés: 2019. november 15.Elérhető 

digitálisan is:

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

Használható játékmódok
1

TV mód Asztali mód Hordozható mód

1 1

Online*, **: max. 4 játékos   Lokálisan*: max. 4 játékos

Fokozd a játékélményt!

*A többszemélyes játékhoz egy-egy konzol és a szoftver egy-egy példánya szükséges személyenként. 
**Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést.  A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások 

nem minden országban elérhetőek. Az online szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. Néhány online szolgáltatás használatához előfi zetés is szükséges. A fi zetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.



© 2019 Nintendo

Elérhető 
digitálisan is:

Luigi's Mansion 3
• Műfaj: akció, kaland         • Kiadó: Nintendo         • Megjelenés: már kapható 

PIHENÉS EGY KÉNYELMES HOTELBEN... 
MÉGIS MI ROSSZ TÖRTÉNHETNE?
Csatlakozz a félős hőshöz, Luigihoz egy szellemes – és nyúlós – 
küldetésben, hogy megmentse Mariót és barátaikat a Luigi’s 
Mansion 3 játékban Nintendo Switch konzolon! Te és egy barátod 
bejárhatjátok a túlvilági szinteket egy kísértethotelben helyi co-op 
módban, és rakoncátlan szellemekkel szállhattok szembe, miközben 
közösen oldotok meg paranormális rejtélyeket.

Használható játékmódok
1–81,2

TV mód Asztali mód Hordozható mód

1–81,2 13

1  A kétszemélyes co-op játékmód egy konzolon játszható, személyenként egy-egy Joy-Con™ kontrollerrel.
2  Helyi/online játék 2-8 személy részvételével legfeljebb 4 konzolon játszható, és konzolonként a játékszoftver egy-egy külön példánya szükséges. 
3  Helyi/online játékhoz 2-4 személy részvételével a játékszoftver egy-egy külön példánya szükséges személyenként. 

Fokozd a játékélményt!



Ring-Con
Játékszoftver

Lábpánt

TARTALMAZTTTTTTAAAAAARRRRRRTTTTTTAAAAAALLLLLLMMMMMMAAAAAAZZZZZZ

Kövesd nyomon elégetett 
kalóriáidat, pulzusszámodat 
és sok mást!



© 2019 Nintendo. 

A TE KALANDOD, A TE FITNESZ-TÖRTÉNETED!AAAAAAA TETETETETETETE KKKKKKKALALALALALALALANANANANANANANDODODODODODODODODDDDDD,D,D,, AAAAAAA TTTTTTTEEEEEEE FIFIFIFIFIFIFITNTNTNTNTNTNTNESESESESESESESESZZZZ-Z-ZZ TÖTÖTÖTÖTÖTÖTÖTÖRTRTRTRTRTRTRTÉNÉNÉNÉNÉNÉNÉNETETETETETETETEDEDEDEDEDEDED!!!!!!!
A Ring-Con kiegészítővel a kezedben és a lábpántot felcsatolva eljött az ideje, hogy egy fi t-
nesszel teli küldetésbe kezdj! Fedezz fel egy fantáziavilágot, és győzz le egy testépítő sár-
kányt csatlósaival együtt úgy, hogy valódi testedzést végzel a Ring Fit Adventure játékkal, egy 
fi tnesz-kalanddal a Nintendo Switch konzolon! Fuss helyben, hogy bejárd az erdőket-mezőket, 
nyomj a fejed felett vállpréseket, hogy ellenségekre támadj, vagy vegyél fel jógapózokat, hogy 
visszatöltsd életerődet. 

Ring Fit Adventure
• Műfaj: életmód       • Kiadó: Nintendo       • Megjelenés: már kapható

Használható játékmódok
1

TV mód Asztali mód Hordozható mód

1 –

A szoftver Nintendo Switch Lite konzolon való használatához szükség van egy pár Joy-Con kontrollerre, és a Nintendo Switch állítható töltőállvány ajánlott.
A Joy-Con kontrollerek töltéséhez Joy-Con töltőmarkolat vagy Nintendo Switch konzol (HAC-001) szükséges. Minden termék külön vásárolható.



PROVISIONAL

© 2020 Nintendo

Békés kreativitás és igazi bájözön vár rád, ha munkához látsz, és megalkotod új életedet, amilyennek megálmodtad. Gyűjts alapanyagokat, és hozz létre akár kényelmi tárg-
yakat, akár hasznos eszközöket. Élvezd a kertészkedést, és teremts kapcsolatot a fákkal és virágokkal egészen új módokon. A saját kis tanyádon te hozod a szabályokat, hogy 

mi tartozik bentre és mi kintre. Barátkozz össze az újonnan érkezőkkel, élvezd az évszakok váltakozását, kelj át folyókon rúdugrással, és még sok egyéb kaland vár rád!

2020. MÁRCIUS 20.



© 2019 Nintendo

Elérhető 
digitálisan is:

The Legend of Zelda: Link's Awakening
• Műfaj: akció, kaland       • Kiadó: Nintendo       • Megjelenés: már kapható 

Használható játékmódok
1

TV mód Asztali mód Hordozható mód

1 1

FEDEZD FEL AZ ÚJRAGONDOLT KOHOLINT-SZIGETET!
Fedezd fel az újragondolt Koholint szigetet, amit vadonatúj stílusban, 
de az eredetihez hűen dolgoztak újra, és biztosan elvarázsolja a régi 
rajongókat és a játékkal most ismerkedőket egyaránt. Küzdj meg 
ellenségekkel, miközben meghódítod a sziget dungeonjeit, és felfedezed 
rejtett titkait. Találkozz utad során Super Mario ellenségekkel, mint 
például Goombákkal, Piranha Plantekkel és sok egyéb gonosszal, és 
ismerkedj meg a különös helyiekkel, akik segítik Linket kalandja során. 



*A többszemélyes játékhoz egy-egy konzol és a szoftver egy-egy példánya szükséges személyenként. 
**Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést.  A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások 

nem minden országban elérhetőek. Az online szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. Néhány online szolgáltatás használatához előfi zetés is szükséges. A fi zetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.

© 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.

ÚJ SUPER SMASH BROS. JÁTÉK ÚJ HARCOSOK-
KAL, PÁLYÁKKAL ÉS SOK MÁS ÚJDONSÁGGAL!
Legendás játékvilágok és harcosok találkoznak a végső leszámolásban – 
a Super Smash Bros. sorozat új darabjában Nintendo Switch konzolon! Új 
harcosok is debütálnak a Super Smash Bros. világában, mint például Inkling 
a Splatoon sorozatból vagy Ridley a Metroid sorozatból, de visszatér a Super 
Smash Bros. sorozat történetének ÖSSZES korábbi harcosa is. 

Elérhető 
digitálisan is:

A Fighters Pass (külön 
kapható) megvásárlásával 

minden Challenger Pack-hez 
hozzáférést nyersz 

a megjelenésük pillanatában: 
öt harcos, öt pálya és minden 
hozzájuk tartozó zeneszám. 

Super Smash Bros. Ultimate
• Műfaj: akció, verekedős       • Kiadó: Nintendo       • Megjelenés: már kapható       

Online**: max. 4 játékos   Lokálisan*: max. 8 játékos

Használható játékmódok
1–8*

TV mód Asztali mód Hordozható mód

1–8* 1

Fokozd a játékélményt!



*A többszemélyes játékhoz egy-egy konzol és a szoftver egy-egy példánya szükséges személyenként. 
**Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést.  A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások 

nem minden országban elérhetőek. Az online szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. Néhány online szolgáltatás használatához előfi zetés is szükséges. A fi zetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.

© 2017 Nintendo

Mario Kart 8 Deluxe
• Műfaj: autóverseny, party      • Kiadó: Nintendo      • Megjelenés: már kapható 

Online**: max. 12 játékos   Lokálisan*: max. 8 játékos

Használható játékmódok
1–4*

TV mód Asztali mód Hordozható mód

1–4* 1

Elérhető 
digitálisan is:

A VERSENYEK, A CSATÁK – MIND-MIND DELUXE!
Kapcsolódj ki a Mario Kart 8 legteljesebb verziójával bárhol, bármi-
kor, sőt helyi vezeték nélküli játékban akár 8 barátoddal együtt is. 
Visszatért az összes legkedveltebb pálya, és kedvenc karaktereid 
mellé újak is csatlakoztak! Mostantól két tárgyat is magadnál tudsz 
tartani, és a Battle módot is átalakítottuk!

Fokozd a játékélményt!



*A többszemélyes játék személyenként egy-egy kompatibilis kontrollert igényel. További (külön kapható) kontrollerek lehetnek szükségesek.© 2012 – 2018 Nintendo

AZ ÖRÖK KLASSZIKUS SUPER MARIO BÁRHOL, 
BÁRMIKOR ÉS BÁRKIVEL!
Fuss, ugorj és trappolj át a több mint 160 2D-s, oldalirányban haladó 
pályán hagyományos Super Mario-stílusban az új New Super Mario 
Bros. U Deluxe játékkal Nintendo Switch konzolra! 
Akár négy játékos* is együtt dolgozhat, miközben érméket gyűjtenek, 
ellenségeket söpörnek le a célpóznához vezető útjuk során, vagy csak 
ki akarják deríteni, ki képes a legtöbb aranyat összeszedni egy 
őrületes, barátságos – de mindenekelőtt szórakoztató – verseny 
során!

New Super Mario Bros. U Deluxe
• Műfaj: platformer       • Kiadó: Nintendo       • Megjelenés: már kapható       

Használható játékmódok
1–4*

TV mód Asztali mód Hordozható mód

1–4* 1

Elérhető 
digitálisan is:



© 2019 Nintendo

ALKOSS BÁRMIKOR… JÁTSSZ BÁRKIVEL
Szegd meg a szabályokat és alkosd meg álmaid Super Mario 
pályáit a Super Mario Maker 2 játékkal, kizárólag Nintendo 
Switch konzolon! Rengeteg új eszköz, pályaelem és funkció áll 
rendelkezésedre, úgyhogy engedd szabadon képzelőerődet, és 
üss össze egyedi pályákat, amiket aztán megoszthatsz 
barátaiddal és játékosokkal a világ minden táján.  

Elérhető 
digitálisan is:

Super Mario Maker 2
• Műfaj: platformer       • Kiadó: Nintendo       • Megjelenés: már kapható 

Használható játékmódok
1–4*,**

TV mód Asztali mód Hordozható mód

1–4*,** 1***

Online***: max. 4 játékos   Lokálisan*,**: max. 4 játékos
*A többszemélyes játék személyenként egy-egy kompatibilis kontrollert igényel. További (külön kapható) kontrollerek lehetnek szükségesek.
**A helyi vezeték nélküli többszemélyes játékhoz egy-egy konzol és a szoftver egy-egy példánya szükséges személyenként. 
*** Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést.  A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgál-

tatások nem minden országban elérhetőek. Az online szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. Néhány online szolgáltatás használatához előfi zetés is szükséges. A fi zetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.

Fokozd a játékélményt!



Tartalmazza a Trial of the 
Sword kihívást, a Master 
módot, a Hero's Path módot, 
az utazó medaliont és új 
öltözetet.

A felejthetetlen kalandot tovább 
bővítheted a The Legend of Zelda 

Breath of the Wild Expansion Pass-szel. 
Az Expansion Pass két DLC-csomaghoz 

és három új kincsesládához biztosít 
hozzáférést.  

Tartalmazza a The Champions' 
Ballad bővítményt, kilenc rejtett 
tárgyat és az Ancient Horse 
Gear felszerelést.

© 2017 Nintendo

FEDEZZ FEL, ÉLJ TÚL, HARCOLJ. 
VÁR EGY KALANDOKKAL TELI VILÁG.
Utazz mezőkön át, erdőkön keresztül vagy a hegytetők csúcsára 
ebben a lélegzetelállító, nyílt világú kalandban. Mindegy, hogy 
a kanapén vagy útközben, járd be Hyrule királyságát, ahogy neked 
tetszik a Nintendo Switch konzolon.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild
• Műfaj: akció, kaland        • Kiadó: Nintendo       • Megjelenés: már kapható 

Használható játékmódok
1

TV mód Asztali mód Hordozható mód

1 1

Elérhető 
digitálisan is:



Super Mario Odyssey
• Műfaj: akció, kaland, platformer      • Kiadó: Nintendo       
• Megjelenés: már kapható 

Használható játékmódok
1-2

TV mód Asztali mód Hordozható mód

1-2 1

Lokálisan: max. 2 játékos

© 2017 Nintendo

KEZDŐDJÖN AZ UTAZÁS!
Járd be a világot Mario társaságában egy hatalmas 3D-s kaland 
során, és használd hihetetlen, új képességeidet, gyűjts Moonokat, 
és indítsd be léghajódat, az Odyssey-t, hogy megmenthesd Peach 
hercegnőt Bowser házassági terveitől! Ez a 3D-s Mario-kaland tele 
van titkokkal és meglepetésekkel, és Mario új mozdulatainak, 
mint a Cap Throw, Cap Jump és a Capture-nek hála olyan új, 
szórakoztató és izgalmas játékélményben lesz részed, ami 
egyetlen korábbi Mario-játékhoz sem fogható. 

Elérhető 
digitálisan is:



A MARIO PARTY SOROZAT TELJESEN MEGÚJULT!
A Mario Party sorozat Nintendo Switch konzolra érkezik, telis-tele 
mókával kicsiknek és nagyoknak egyaránt! Az eredeti, társasjáték-
stílus most még jobban fel lett turbózva, összetettebb stratégiai 
elemekkel, mint például egyedi dobókockákkal minden karakter 
részére. Teljesen új játékvezérlési lehetőségek is bemutatkoznak, 
mint például a Joy-Con kontrollerekkel játszható minijátékok, vagy 
új játékmódok, ahogy a család vagy a barátok megoszthatják az 
élményt.

Használható játékmódok
1–4*

TV mód Asztali mód Hordozható mód

1–4* 1

*A többszemélyes játékhoz egy-egy konzol és a szoftver egy-egy példánya szükséges személyenként. 
**Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó fel-

használói szerződést.  A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások nem minden országban elérhetőek. Az online szolgál-
tatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. Néhány online szolgáltatás használatához előfi zetés is szükséges. A fi zetős szolgáltatások 
elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.

Super Mario Party
• Műfaj: party, társasjáték       • Kiadó: Nintendo       • Megjelenés: már kapható 

Online**: Up to 4 players

© 2018 Nintendo

Elérhető 
digitálisan is:

Fokozd a játékélményt!



© 2017 Nintendo

Ebben az izmos egyszemélyes játékmód-
ban, ami letölthető tartalomként érhető el 

a Splatoon 2-höz, Agent 8 – egy teljesen új 
karakter, aki úgy néz ki, mint egy Octoling - 
bőrébe bújva játszhatsz. Igazodj el a 80 ti-

tokzatos, földalatti kísérleti létesítményben 
elkeseredett küzdelmed során, hogy elérd 
a felszínt Inkopolisban, vagy játssz Octo-

lingként többszemélyes meccsekben!

CSAK A LEGBELEVALÓBB MARAD TALPON!
A hagyományos 4-4 elleni bandaháborúk visszatértek, méghozzá új 
pályákkal, új ruhákkal és új fegyverekkel, mint például a kétkezes 
Splat Dualies. A játékosok vagy a Nintendo Switch Pro Kontrollert 
(külön kapható), vagy a Joy-Con kontrollereket használva 
mozgásérzékelés segítségével tudnak a tintájukkal célozni mind 
helyi*, mind online többjátékos meccsekben**.

Splatoon 2
• Műfaj: akció, lövöldözős       • Kiadó: Nintendo       • Megjelenés: már kapható 

Használható játékmódok
1

TV mód Asztali mód Hordozható mód

1 1

Online**: max. 8 játékos   Lokálisan*: max. 8 játékos

*A többszemélyes játékhoz egy-egy konzol és a szoftver egy-egy példánya szükséges személyenként. 
**Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést.  A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások 

nem minden országban elérhetőek. Az online szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. Néhány online szolgáltatás használatához előfi zetés is szükséges. A fi zetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.

Elérhető 
digitálisan is:

Fokozd a játékélményt!



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

Elérhető 
digitálisan is:

UTAZZ AZ ARANYRA!
Csatlakozz Marióhoz, Sonichoz és barátaikhoz eddigi legnagyobb ka-
landjuk során a Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020 játék-
ban Nintendo Switch konzolon! Készülj fel a 2020-as tokiói olimpiára 
egyedül, vagy versenyezz barátaiddal a vadonatúj számokban - gördesz-
kában, karatéban, szörfben vagy falmászásban - és persze a régi ked-
venc sportágak és klasszikus 2D játékok hatalmas kínálatában.

Használható játékmódok
1–4*

TV mód Asztali mód Hordozható mód

1–4* 1

Mario & Sonic at the Olympic Games Tokyo 2020
• Műfaj: sport       • Kiadó: SEGA       • Megjelenés: 2019. november 8.

*A többszemélyes játékhoz egy-egy konzol és a szoftver egy-egy példánya szükséges személyenként. 
**Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést.  A Nintendo Fiók Adat-

védelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások nem minden országban elérhetőek. Az online szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. Néhány online szolgáltatás 
használatához előfi zetés is szükséges. A fi zetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.

Online**: max. 8 játékos   Lokálisan*: max. 4 játékos



© 2018 Nintendo / CAMELOT *A többszemélyes játékhoz egy-egy konzol és a szoftver egy-egy példánya szükséges személyenként. 
**Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést.  A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások 

nem minden országban elérhetőek. Az online szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. Néhány online szolgáltatás használatához előfi zetés is szükséges. A fi zetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.

LEGYÉL AZ ÁSZOK ÁSZA TENISZBEN!
Mario stílusos teniszruhában lép a salakra, és igazi, intenzív 
teniszcsaták sorozatán keresztül mérkőzik meg sok-sok ismerős 
karakterrel. Több mint 15 játszható karakter van a játékban, 
akiknek mind megvannak egyedi jellegzetességeik!

Mario Tennis Aces
• Műfaj: sport, tenisz        • Kiadó: Nintendo       • Megjelenés: már kapható 

Online**: max. 4 játékos   Lokálisan*: max. 4 játékos

Használható játékmódok
1–4*

TV mód Asztali mód Hordozható mód

1–4* 1–4*

Elérhető 
digitálisan is:

Fokozd a játékélményt!



Fortnite © 2018 Epic Games, Inc. Epic, Epic Games, Unreal, Unreal Engine, and Fortnite are 
registered trademarks of Epic Games, Inc. in the USA (Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.) and elsewhere. 
The Epic Games logo, Fortnite (stylized), the Unreal Engine logo, and UE4 and its logo are 
trademarks of Epic Games, Inc. All rights reserved.

SORAKOZZATOK FEL EGY IGAZI BATTLE ROYALE 
KÜZDELEMRE A NINTENDO SWITCH KONZOLON!
Vesd bele magad a harcokba, és legyél te az utolsó, aki talpon marad 
ebben az ingyenes**, 100 fős Battle Royale stílusú játékban. Építs ha-
talmas erődítményeket. Járj túl ellenfeleid eszén. Érdemeld ki a győ-
zelmet. Álljatok össze online* barátaiddal ugyanabban a szobában*** 
vagy a világ bármely pontján!

Fortnite
• Műfaj: akció, lövöldözős, stratégia       • Kiadó: Epic Games       
• Megjelenés: már kapható (digitálisan) 

Online*: max. 100 játékos

Használható játékmódok
1

TV mód Asztali mód Hordozható mód

1 1

*Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést.  
A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások nem minden országban elérhetőek.  
**Játékon belüli vásárlásokat tartalmaz.                ***További játékok és konzolok szükségesek a többszemélyes játékmódhoz. 



A VILÁG A TE CSATATERED
Csatlakozz a jövőért vívott harcokhoz az Overwatch világában, és vá-
laszd ki hősödet a katonák, tudósok, kalandorok és furcsa szerzetek vál-
tozatos kínálatából. Görbítsd meg a téridőt, hazudtold meg a fi zika törvé-
nyeit, és szabadítsd el a különleges szupererők és fegyverek 
támadásainak szédítően hatalmas arzenálját. Nézz szembe ellenségeid-
del ikonikus helyszíneken a világ minden tájáról a tökéletes csapatalapú 
lövöldözős játékban. 

© 2019 Blizzard Entertainment, Inc. All rights reserved. Overwatch and Blizzard Entertainment are trademarks or registered trademarks of 
Blizzard Entertainment, Inc.in the U.S and/or other countries. All other trademarks referenced herein are the properties of their respective owners.

Használható játékmódok
1

TV mód Hordozható mód

1 1

Asztali mód

Overwatch® Legendary Edition
• Műfaj: lövöldözős       • Kiadó: Blizzard Entertainment       
• Megjelenés: már kapható

Online**: max. 12 játékos  

*Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést.  A Nintendo Fiók Adatvédelmi 
Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások nem minden országban elérhetőek. Az online szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. Néhány online szolgáltatás használatához előfi zetés is 
szükséges. A fi zetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.

Elérhető 
digitálisan is:

Fokozd a játékélményt!



Tetris ® & © 1985~2019 Tetris Holding. Tetris logos, Tetris theme song and Tetriminos are trademarks of Tetris Holding. 
The Tetris trade dress is owned by Tetris Holding. Licensed to The Tetris Company. Tetris Game Design by Alexey Pajitnov. 
Tetris Logo Design by Roger Dean. All Rights Reserved.

EGY MINDENT ELSÖPRŐ BATTLE ROYALE!
99 játékos… de csak egy maradhat! A TETRIS® 99 egy ikonikus logikai 
játék teljesen új köntösben. Ki tudod választani az ideális stratégiát, hogy 
legyőzd 98 ellenfeledet online* – mármint mindet egyszerre?!
A TETRIS 99-ben minden arról szól, hogy a világ minden tájáról érkező 
játékosok eldöntsék, ki közöttük a legügyesebb Tetrimino-pakoló!  

Megjegyzés: A helyi többjátékos mód csak a Big Block DLC csomaggal elérhető
*Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést.  A Nintendo Fiók Adatvédelmi 
Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások nem minden országban elérhetőek. Az online szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. Néhány online szolgáltatás használatához előfi zetés is 
szükséges. A fi zetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.

Használható játékmódok
1

TV mód Asztali mód Hordozható mód

1 1

TETRIS® 99
• Műfaj: logikai     • Kiadó: Nintendo     • Megjelenés: már kapható 

Online*: max. 99 játékos   

Elérhető 
digitálisan is:

BIG BLOCK DLC
Új, fi zetős DLC formájában elér-
hető, offl  ine módok landoltak 

a TETRIS® 99 játékban!
Ha nincs Nintendo Switch Online 
tagságot, de szeretnéd a TETRIS 

99 játékot offl  ine is játszani, 
megteheted a Big Block DLC 

megvásárlásával! Ha megveszed 
a játék fi zikai verzióját, a Big 
Block DLC összes tartalma is 

a tiéd a csomaggal. 
• CPU Battle: Harcolj 98 robot ellen. 

Pusztítsd el a gépeket!
• Marathon: Próbáld elérni a legtöbb 

sort, és a legmagasabb pontszá-
mot! 

• Local Arena: Versenyezz akár 
nyolc barátoddal helyi csatában!

• 2P Share Battle: Osztozzatok meg 
a Joy-Con kontrollereken egy kétfős 

ütközetben!

Fokozd a játékélményt!



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

ALKOSS. FEDEZZ FEL. ÉLJ TÚL.
A Minecraft most nagyobb, jobb és szebb, mint valaha! Építs bármit, 
amit csak el tudsz képzelni Creative módban, vagy indulj nagyszabá-
sú expedíciókra Survival módban titokzatos tájakon vagy saját végte-
len világaid mélységein keresztül. Fedezd fel a számtalan közösségi 
alkotást, és oszd meg a kalandot barátaiddal akár különböző platfor-
mokon keresztül is!

Minecraft
• Műfaj: akció, kaland        • Kiadó: Mojang         • Megjelenés: már kapható  

Online**: max. 8 játékos   Lokálisan*: max. 8 játékos

Használható játékmódok
1–4*

TV mód Asztali mód Hordozható mód

1–4* 1

*A többszemélyes játékhoz egy-egy konzol és a szoftver egy-egy példánya szükséges személyenként. 
**Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést.  A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások 

nem minden országban elérhetőek. Az online szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. Néhány online szolgáltatás használatához előfi zetés is szükséges. A fi zetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.

Elérhető 
digitálisan is:

Fokozd a játékélményt!



MÁR KAPHATÓ

© 2019 Electronic Arts Inc. EA, EA SPORTS, the EA SPORTS logo and Ultimate Team are trademarks of Electronic Arts Inc.  Official FIFA licensed product. © FIFA and FIFA's Official Licensed Product Logo are 
copyrights and/or trademarks of FIFA. All rights reserved. Manufactured under license by Electronic Arts Inc. The UEFA word, CHAMPIONS LEAGUE word, the UEFA logo and all marks related to UEFA competitions 
(including but not limited to logos, designs, mascots, products, trophies and names) are owned and protected as trademarks, designs and/or as copyright works by UEFA.



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

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

HÁROM BIRODALOM, HÁROM HÁZ,
A TE DÖNTÉSED
Formáld a háború küszöbén álló kontinens jövőjét 
a Fire Emblem: Three Houses játékban Nintendo Switch 
konzolon. Vezesd a három előkelő ház valamelyikének 
diákjait akadémiai életük során és taktikai, fordulóalapú 
csatákban, ahol új, stratégiai fordulatokkal kell 
szembenézniük. 

A DRAGON QUEST XI 
LEGTELJESEBB VERZIÓJA!
Készen állsz egy hatalmas kalandra, telis-tele emlékezetes karakte-
rekkel, elbűvölő történettel és klasszikus RPG játékmenettel, amit 
még magaddal is vihetsz? A kritikusok által is sokat méltatott játék 
legteljesebb verziójában ugyanazzal a hatalmas mennyiségű tarta-
lommal találkozol, mint az eredetiben, de ezúttal karakterspecifi kus 
történetekkel, teljesen hangszerelt aláfestő és csatazenékkel, mel-
lékküldetésekkel, a múltbéli DRAGON QUEST világokba való utazás 
lehetőségével, a HD és a retro 16 bites grafi ka, illetve a japán és an-
gol nyelv közötti váltás lehetőségével is bővült az élmény. 

Használható játékmódok
1

TV mód Asztali mód Hordozható mód

1 1
Használható játékmódok

1

TV mód Asztali mód Hordozható mód

1 1

DRAGON QUEST® XI S: Echoes of an Elusive Age – 
Defi nitive Edition
• Műfaj: akció, RPG       • Kiadó: Nintendo       • Megjelenés: már kapható 

Fire Emblem: Three Houses
• Műfaj: RPG, stratégia       • Kiadó: Nintendo       
• Megjelenés: már kapható 

Az ezen az oldalon látható 
játékok mindegyike elérhető 
digitálisan is: 

A demo elérhető:



Az ezen az oldalon látható 
játékok mindegyike elérhető 
digitálisan is: 

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

MINDENKINEK KELL EGY KIS YOSHI 
AZ ÉLETÉBE!
Csatlakozz a Yoshikhoz küldetésükben, hogy megjavítsák 
a Sundream Stone-t a Yoshi’s Crafted Worldben, kizárólag 
Nintendo Switch konzolon! Fedezd fel a kézimunkás 
alapanyagokból készült pályákat és azok meglepetésekkel teli 
hátoldalát is, egyedül, vagy egy partnerrel, miközben Baby Bowser 
és Kamek csapatával veszed fel a versenyt a kincskeresésben.

ÉREZD MAGAD IGAZI POKÉMON TRAINERNEK!
Vigyétek el partnereddel, Pikachu-val vagy Evee-vel a Pokémon-kalandot 
a Kanto-régióba is, csatázz más edzőkkel, és válj a legerősebb Pokémon 
trainerré. Ha felbukkan egy Pokémon a vadonban, elkapásához csak imitálj 
dobó mozdulatot egy Joy-Con kontroller vagy az új Poké Ball Plus 
kiegészítővel (külön vásárolható vagy bármelyik játékkal csomagban), ami 
világítva, vibrálva és hangot kiadva teszi a kalandot még életszerűbbé. 
Oszd meg a kalandot családoddal vagy barátaiddal, kétszemélyes módban, 
egy második Joy-Con vagy Poké Ball Plus segítségével. Még Pokémon GO 
applikációdhoz is kapcsolódhatsz, hogy átvidd Pokémon-gyűjteményed 
olyan tagjait, akikkel eredetileg a Kanto-régióban találkoztál!

Használható játékmódok
1–2

TV mód Tabletop mode Hordozható mód

1–2 1
Használható játékmódok

1–2**

TV mód Asztali mód Hordozható mód

1–2** 1

Pokémon: Let's Go, Pikachu! / Pokémon: Let's Go, Eevee!
• Műfaj: kaland/RPG       • Kiadó: Nintendo      
• Megjelenés: már kapható  

Yoshi's Crafted World
• Műfaj: akció, platformer        • Kiadó: Nintendo       
• Megjelenés: már kapható      

 * Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést.  A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online 
szolgáltatások nem minden országban elérhetőek. Az online szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. Néhány online szolgáltatás használatához előfi zetés is szükséges. A fi zetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően 
korlátozott lehet. Az online többszemélyes játékhoz a szoftver egy-egy példánya szükséges játékosonként. 

**A többszemélyes játék személyenként egy-egy kompatibilis kontrollert igényel. További (külön kapható) kontrollerek lehetnek szükségesek.

A demo elérhető:A demo elérhető:

Fokozd a játékélményt!

Online**: max. 2 játékos   Lokálisan: max. 2 játékos



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

©2019 LEVEL-5 Inc.

ÉPÍTSD FEL SAJÁT, KALANDDAL TELI 
VILÁGODAT
Indulj egy építgetős küldetésre, hogy legyőzd Hargon 
Gyermekeit, és visszahozd a világba az alkotás örömét 
a DRAGON QUEST BUILDERS 2 játékban Nintendo Switch 
konzolon! Alkosd meg saját, egyedi karakteredet, és kelj útra 
egy feledhetetlen kalandban harcias társaddal, Malroth-tal! 
Miközben beutazzátok a világot, rengeteg színes karakterrel 
találkoztok, és segítetek nekik visszaállítani otthonaik régi 
fényét. 

TEDD FEL A DETEKTÍVSAPKÁD, MERT ITT
AZ IDEJE MEGOLDANI EZT AZ ÜGYET!
Hershel Layton professzor eltűnt, és most lányának, Katrielle-nek 
- egy eszes és lelkes fi atal hölgynek, aki ügyesen deríti ki kevés 
nyomból is az igazságot - kell a főszerepet vállalnia a LAYTON'S 
MYSTERY JOURNEY™: Katrielle and the Millionaires' Conspiracy 
- Deluxe Edition játékban Nintendo Swich konzolon! 
Ez a deluxe kiadás több mint 40 vadonatúj fejtörőt tartalmaz, és 
más, a Nintendo 3DS verzióból származó, módosított 
rejtvényeket, így a szórakozás még hosszabban tart, és még 
gyerekbarátabb. Ráadásul több mint 50 új öltözet is bekerült 
a játékba, amik a történet során gyűjthetőek össze. 

Használható játékmódok
1

TV mód Asztali mód Hordozható mód

1 1

Használható játékmódok
1

TV mód Asztali mód Hordozható mód

1 1

LAYTON'S MYSTERY JOURNEY™: Katrielle and the 
Millionaires' Conspiracy - Deluxe Edition
• Műfaj: kaland, RPG   • Kiadó: LEVEL-5 Inc.   • Megjelenés: 2019. november 8.

DRAGON QUEST BUILDERS 2
• Műfaj: akció, kaland         • Kiadó: Nintendo       
• Megjelenés: már kapható 

Online**: max. 4 játékos   Lokálisan*: max. 4 játékos

 * Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést.  A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online 
szolgáltatások nem minden országban elérhetőek. Az online szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. Néhány online szolgáltatás használatához előfi zetés is szükséges. A fi zetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően 
korlátozott lehet. Az online többszemélyes játékhoz a szoftver egy-egy példánya szükséges játékosonként. 

**A többszemélyes játék személyenként egy-egy kompatibilis kontrollert igényel. További (külön kapható) kontrollerek lehetnek szükségesek.

Az ezen az oldalon látható 
játékok mindegyike elérhető 
digitálisan is: 

A demo elérhető:



*A többszemélyes játékhoz egy-egy konzol és a szoftver egy-egy példánya szükséges személyenként. 
**Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést.  A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások 

nem minden országban elérhetőek. Az online szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. Néhány online szolgáltatás használatához előfi zetés is szükséges. A fi zetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.

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

ASTRAL CHAIN™
• Műfaj: kaland, akció     • Kiadó: Nintendo     • Megjelenés: már kapható 

DAEMON X MACHINA
• Műfaj: akció        • Kiadó: Nintendo       • Megjelenés: már kapható 

Használható játékmódok
1–2*

TV mód Asztali mód Hordozható mód

1–2* 1

Lokálisan*: max. 2 játékos

Használható játékmódok
1

TV mód Asztali mód Hordozható mód

1 1

Online**: max. 4 játékos   Lokálisan*: max. 4 játékos

Az ezen az oldalon látható 
játékok mindegyike elérhető 
digitálisan is: 

A demo elérhető:

Fokozd a játékélményt!

NÉZZ SZEMBE AZ ASZTRÁLIS SÍK 
BEHATOLÓIVAL
Sajátítsd el a szinergikus harc izgalmas taktikáit egy egyre 
fenyegetőbb földönkívüli invázióval szemben az ASTRAL 
CHAIN™ játékban, egy izgalmas akció-kalandban 
a PlatinumGames fejlesztőitől, kizárólag Nintendo Switch 
konzolon. Csatlakozz egy elitalakulathoz, és dolgozzatok együtt 
a különleges, élő fegyverrel, hogy megoldjatok ügyeket, és 
megmentsétek az emberiséget!

HA VALAMI VÉGET ÉR, VALAMI ÚJ VESZI 
KEZDETÉT…
Amikor a hold leesett az égből, és a lenti világra pusztulást 
hozott, az emberiség egy kifi nomult mesterséges intelligencia 
által irányított, gépekből álló hálózatott hozott létre, hogy 
a segítségével újjáépíthessék mindazt, ami elveszett. 
De most, egy újfajta, Femto-nak nevezett energia kezdett terjedni, 
és a rendszer egykor szolgálatkész gépeit könyörtelen 
ellenségekké, az úgy nevezett Arms of Immortallá változtatta, így 
az emberiség elkeseredett küzdelmet kell folytasson a túlélésért. 



Az ezen az oldalon látható 
játékok mindegyike elérhető 
digitálisan is: 

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

Használható játékmódok
1–4*

TV mód Asztali mód Hordozható mód

1–2* 1

Rocket League®

• Műfaj: akció, autóverseny, sport   • Kiadó: Psyonix   • Megjelenés: már kapható 

Online**: max. 8 játékos   Lokálisan*: max. 8 játékos

*A többszemélyes játékhoz egy-egy konzol és a szoftver egy-egy példánya szükséges személyenként. 
**Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést.  A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások 

nem minden országban elérhetőek. Az online szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. Néhány online szolgáltatás használatához előfi zetés is szükséges. A fi zetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.

MARVEL ULTIMATE ALLIANCE 3: The Black Order
• Műfaj: RPG, akció       • Kiadó: Nintendo       • Megjelenés: már kapható 

Használható játékmódok
1–4*

TV mód Asztali mód Hordozható mód

1–4* 1

Online**: max. 4 játékos   Lokálisan*: max. 4 játékos

Fokozd a játékélményt! Fokozd a játékélményt!

A FOCI ÉS AZ AUTÓVERSENY TALÁLKOZIK 
EBBEN A DÍJNYERTES, TÖBBSZEMÉLYES, 
SZUPERSZONIKUS EGYVELEGBEN!
Irány a pálya, és állj össze barátaiddal egy kompetitív online 
meccsre, ahol több játéktípusban is helytállhatsz, legyen az 
Soccar, Hoops, Snow Day, Dropshot vagy Rumble. Emellett 
élvezheted a teljes értékű offl  ine Season módot is. Ha épp nem 
mérkőzöl meg, vedd utad a garázs felé, ahol a világ egyik 
legátfogóbb testreszabási rendszerével teheted teljesen 
egyedivé járgányodat. Még más platformon játszó barátaiddal 
is alkothatsz csapatot a Rocket League platformközi 
partijaiban! 

KIZÁRÓLAG NINTENDO SWITCH KONZOLON!
Szedd össze a tökéletes csapatot a Marvel szuperhősei közül, 
többek között például az Bosszúállók, a Galaxis Őrzői vagy az 
X-Men szereplői közül! Állj össze barátaiddal, és akadályozzátok 
meg a galaktikus pusztulást, amire Thanos és könyörtelen 
csatlósai, a Fekete Rend törekednek. 
Ebben az új történetben a Marvel Univerzum hősei és antihősei 
egyesítik erőiket, hogy megtalálják a Végtelen Köveket, mielőtt 
Thanos és a Fekete Rend arra használhatná azokat, hogy 
kozmikus káoszt szabadítson el. 



PROVISIONAL

Az ezen az oldalon látható 
játékok mindegyike elérhető 
digitálisan is: 

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

© 2019 Activision Publishing, Inc. ACTIVISION, SPYRO and SPYRO REIGNTIED TRILOGY are trademarks of Activision Publishing, Inc.

Használható játékmódok
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TV mód Asztali mód Hordozható mód
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Használható játékmódok
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Spyro™ Reignited Trilogy
• Műfaj: kaland, platformer       • Kiadó: Activision      
• Megjelenés: már kapható 

Trials of Mana
• Műfaj: JRPG       • Kiadó: Square Enix      
• Megjelenés: 2020. április 24.

AZ EREDETI PÖRKÖLŐMESTER VISSZATÉRT
Az eredeti pörkölőmester visszatért, és most magaddal is 
viheted. Ugyanazok a kemény égetések, parázsló helyzetek, 
de most lenyűgöző HD fokozatra tekerve. Spyro most forróbb 
hangulatot teremt, mint valaha a Spyro™ Reignited Trilogy 
játékkollekcióval. Éleszd újra a tüzet a három eredeti játék, 
a Spyro™ the Dragon, Spyro™ 2: Ripto's Rage és Spyro™: Year of 
the Dragon újradolgozott verzióival. Fedezd fel a hatalmas 
birodalmakat, találkozz újra a tüzes természetű karakterekkel, 
és éld át újra a kalandot teljes tündöklésében. Hiszen ha egy 
birodalmat meg kell menteni, csak egyetlen sárkány tud 
segíteni. 

A SZENT KARD LEGENDÁJA TOVÁBB ÉL…
A Trials of Mana az 1995-ben Seiken Densetsu 3 címmel 
kiadott, nagy sikerű japán klasszikus RPG 3D remake-je. 
Éld át a népszerű kalandot teljesen modernizált grafi kával, 
továbbfejlesztett harcrendszerrel, karakterhangokkal, 
újrakevert zenei aláfestéssel és extra beszélgetés-
jelenetekkel, és még sok más fejlesztéssel!
Az egymásba fonódó végzetek átfedő történetében minden 
aszerint alakul, kiket választasz fő karaktered társaiként! 
Ez a merész mese a végzet kihívásainak való megfelelésről 
most új életre kel! Képesek lesznek fi atal hőseink a mana 
hatalmának használatára, hogy megmentsék a pusztulás 
szélén álló világot?



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

Használható játékmódok
1–4*

TV mód Asztali mód Hordozható mód

1–4* 1

NBA 2K20
• Műfaj: sport       • Kiadó: 2K       • Megjelenés: már kapható 

Online**: max. 4 játékos   Lokálisan*: max. 4 játékos

*A többszemélyes játékhoz egy-egy konzol és a szoftver egy-egy példánya szükséges személyenként. 
**Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést.  A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások 

nem minden országban elérhetőek. Az online szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. Néhány online szolgáltatás használatához előfi zetés is szükséges. A fi zetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.

Az ezen az oldalon látható 
játékok mindegyike elérhető 
digitálisan is: 

CD PROJEKT®, The Witcher® are registered trademarks of CD PROJEKT S.A. The Witcher game © CD PROJEKT S.A. Developed by CD PROJEKT S.A. All rights reserved. The Witcher game is 
based on the prose of Andrzej Sapkowski. All other copyrights and trademarks are the property of their respective owners.

Használható játékmódok
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TV mód Asztali mód Hordozható mód

1 1

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition
• Műfaj: RPG       • Kiadó: CD PROJEKT       • Megjelenés: már kapható 

MEGÉRKEZETT A LEGÚJABB
Az NBA 2K már rég túlnőtt önmagán, mint egyszerű kosárlabda-
szimuláció. A 2K az NBA 2k20 játékkal is újradefi niálja, mi 
lehetséges a sportjátékok terén, a legélethűbb grafi kával és 
játékmenettel, úttörő játékmódokkal és páratlan irányítási és 
személyre szabási lehetőségekkel. Ráadásul az immerzív, nyílt 
világú Neighbourhood rendszerrel az NBA 2k20 lehetőséget 
teremt arra is, hogy hivatásosok és hobbijátékosok közösen 
formálják a jövő kosárlabdakultúráját.

EGY ÚJ VILÁG VÁR FELFEDEZÉSRE. 
OTTHON ÉS ÚTKÖZBEN IS.
A több mint 250 Game of the Year díjat besöprő The Witcher 3: 
Wild Hunt egy történetközpontú, nyílt világú kaland, ami egy dark 
fantasy univerzumban játszódik. 
Geralt of Rivia, a zsoldos szörnyvadász bőrébe bújhatsz, és 
a szakma minden eszköze a rendelkezésedre áll: éles pengéjű 
kardok, halálos mérgek, észrevétlen számszeríjak és hatékony 
harci mágia. Előtted egy háború által sújtott, szörnyektől hemzse-
gő kontinens terül el, amit kedved szerint fedezhetsz fel. 
A Complete Edition tartalmazza az alapjátékot, és minden, a mai 
napig kiadott letölthető tartalmat, köztük a két hatalmas sztoribő-
vítményt is: a Hearts of Stone-t és a Blood and Wine-t is. Ez a tö-
kéletes lehetőség, hogy belépj a játék világába, ha eddig még 
nem tetted, vagy visszatérj oda - akár útközben is!



All games on this page are 
also available digitally on:
Az ezen az oldalon látható 
játékok mindegyike elérhető 
digitálisan is: 

© 2014 - 2018 Nintendo© 2014 – 2018 Nintendo
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Donkey Kong Country: Tropical Freeze
• Műfaj: platformer      • Kiadó: Nintendo       
• Megjelenés: már kapható 

Captain Toad: Treasure Tracker
• Műfaj: platformer, logikai       • Kiadó: Nintendo       
• Megjelenés: már kapható 

A demo elérhető:

CSÖRTESS ÁT A DZSUNGELEN BÁRHOL 
ÉS BÁRMIKOR!
A betörő Snowmad hordák Donkey Kong szigetét jégbe zárták, 
ezért a Kongokon a sor, hogy feloldják a fagyos hangulatot! 
Csatlakozz Donkey Konghoz, Diddy Konghoz, Dixie Konghoz, 
Cranky Konghoz és Funky Konghoz, és ússz, lendülj, ugrálj velük 
együtt hat trópusi szigeten keresztül, ahol rengeteg veszély, 
rejtett kincs és feledhetetlen boss-harc vár rád!

EREDJ A KINCSEK NYOMÁBA EGY 
BARÁTOADDAL!
Fedezd fel a megannyi furfangos, sandbox-stílusú pályát 
a Captain Toad: Treasure Tracker játékban! Forgathatod 
a kamerát, és a képernyő érintésével jobb rálátást kaphatsz 
az elrejtett kincsekre! Adj át egy Joy-Con kontrollert egy 
barátodnak, és élvezzétek együtt a kalandot, miközben 
összedolgoztok a kincskeresésben. Ezúttal Captain Toad és 
Toadett kalandja még néhány Super Mario Odyssey pályával 
is gazdagodott!



Az ezen az oldalon látható 
játékok mindegyike elérhető 
digitálisan is: 

© 2017 Nintendo

Használható játékmódok
1–4*

TV mód Asztali mód Hordozható mód

1–4* 1

ARMS
• Műfaj: verekedős       • Kiadó: Nintendo       • Megjelenés: már kapható 

Online**: max. 4 játékos   Lokálisan*: max. 4 játékos
*A többszemélyes játékhoz egy-egy konzol és a szoftver egy-egy példánya szükséges személyenként. 
**Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést.  A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások 

nem minden országban elérhetőek. Az online szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. Néhány online szolgáltatás használatához előfi zetés is szükséges. A fi zetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.

© 2017 Nintendo

Használható játékmódok
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TV mód Asztali mód Hordozható mód
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1-2-Switch
• Műfaj: szemtől szemben party   • Kiadó: Nintendo  • Megjelenés: már kapható 

A legtöbb játék 
két fővel 
játszható

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

Használható játékmódok
1–4*

TV mód Asztali mód Hordozható mód

1–4* 1–4*

Go Vacation
• Műfaj: party, sport, autóverseny   • Kiadó: Nintendo   • Megjelenés: már kapható 

Lokálisan*: max. 4 játékos

FORDULJATOK SZEMBE ÉS 1-2-SWITCH!
Az ellenfeled szemébe nézz, ne a képernyőre! Vedd le a Joy-Con 
kontrollereket a konzol oldaláról, add át az egyiket az 
ellenfelednek, és hajrá! Itt a játék ideje! Bárki tud 1-2-Switch 
játékot játszani! Csak nézz szembe az ellenfeleddel és fedezzétek 
fel a Joy-Con kontrollerek extra képességeit, mint a HD rumble 
vagy a továbbfejlesztett mozgásérzékelés.

FEL TUDOD VEREKEDNI MAGAD A CSÚCSRA?
Egy egyedi, többszemélyes verekedős sportjáték, tele új karakterekkel, 
ahol kinyújtható karokkal messziről célozhatjátok és üthetitek egymást, 
így vegyítve a boksz és a lövöldözős műfaj elemeit. Miután összeválogat-
tad karaktered számára a különböző képességű karokat, vegyél mindkét 
kezedbe egy-egy Joy-Con kontrollert, és imitálj ütéseket a mozgásérzékelőket 
használva. 

KERÜLJ VAKÁCIÓ-HANGULATBA BÁRHOL 
ÉS BÁRMIKOR
Légy üdvözölve a Kawawii-szigeten, a paradicsomi üdülőközpontban, ahol 
barátaiddal és családoddal együtt élvezhetsz több mint 50 kooperációs és 
kompetitív tevékenységet. És hogy a szórakozás még feledhetetlenebb legyen, akár 
négy játékos* is együtt élvezheti a látogatást a szigeten, és fedezheti fel annak minden 
rejtett szegletét!



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

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

Dark Souls™: Remastered & ©2018 BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2011-2018 FromSoftware, Inc. Published by BANDAI NAMCO Entertainment Inc. 
LICENSED BY NINTENDO. Trademarks are property of their respective owners. Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.
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The Elder Scrolls V: Skyrim®

• Műfaj: akció, RPG   • Kiadó: Bethesda Softworks  • Megjelenés: már kapható 

Dark Souls™: Remastered
• Műfaj: akció, RPG       • Kiadó: BANDAI NAMCO Entertainment       
• Megjelenés: már kapható 

Használható játékmódok
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TV mód Asztali mód Hordozható mód
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Diablo III: Eternal Collection
• Műfaj: akció, kaland, RPG       • Kiadó: Blizzard Entertainment       
• Megjelenés: már kapható 

Online**: max. 4 játékos   Lokálisan*: max. 4 játékos

*A többszemélyes játékhoz egy-egy konzol és a szoftver egy-egy példánya szükséges személyenként. 
**Az online játékhoz internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést.  A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek. Egyes online szolgáltatások 

nem minden országban elérhetőek. Az online szolgáltatások használata Nintendo Fiók regisztrációjához kötött. Néhány online szolgáltatás használatához előfi zetés is szükséges. A fi zetős szolgáltatások elérhetősége területtől függően korlátozott lehet.
Az ezen az oldalon látható 
játékok mindegyike elérhető 
digitálisan is: 

SZABADÍTSD EL A POKLOT!
Réges régen angyalok és démonok teremtették a világodat egy tiltott 
egyesülésben. Most eljöttek, hogy visszaköveteljék. Állj ki hősiesen Sanctuary 
bűnösei és ártatlanjai között, és győzd le megelevenedett holttestek hadait, 
félelmetes kultistákat, bukott angyalokat és a Pokol urait. Csapatoddal 
pusztíts démonokat, és gyűjts irgalmatlan mennyiségű kincset bárhol és bármikor!

ÉLJ EGY MÁSIK ÉLETET, EGY MÁSIK VILÁGBAN, 
A LEGENDÁS, NYÍLT VILÁGÚ MESTERMŰBEN
A több mint 200 Game of the Year Awardot elnyerő The Elder Scrolls V: 
Skyrim®, a Bethesda Game Studios® epikus fantasy játéka érkezik 
a Nintendo Switch konzolra. Ráadásul a legendás, nyílt világú kalandot, ahol bárki 
lehetsz, és bármit megtehetsz, most bárhol játszhatod is – otthon, a tévé 
képernyőjén, vagy akár útközben is. 

AZTÁN MEGJELENT A TŰZ
Merülj el a legendás dark fantasy univerzumában, amit pusztulás és átok 
sújt, és éld át újra a sokat méltatott, műfajteremtő játékot, amivel minden 
elkezdődött. Most gyönyörűen újradolgozott látvánnyal, lenyűgöző 
részletek között térhetsz vissza Lordran földjére. A Dark Souls™: 
Remastered a fő játék mellett tartalmazza az Artorias of the Abyss DLC-t is.  



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

the property of their respective owners. 

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

Square Enix Holdings Co., Ltd.

Használható játékmódok
1

TV mód Asztali mód Hordozható mód

1 1

Használható játékmódok
1

TV mód Asztali mód Hordozható mód

1 1

Final Fantasy X | X-2 HD Remaster
• Műfaj: JRPG       • Kiadó: Square Enix       • Megjelenés: már kapható 

Final Fantasy XII – The Zodiac Age
• Műfaj: RPG       • Kiadó: Square Enix       • Megjelenés: már kapható 

Az ezen az oldalon látható 
játékok mindegyike elérhető 
digitálisan is: 

Használható játékmódok
1

TV mód Asztali mód Hordozható mód

1 1

Xenoblade Chronicles 2
• Műfaj: RPG                 • Kiadó: Nintendo               • Megjelenés: már kapható 

© 2017 Nintendo / MONOLITHSOFT

A VÉGSŐ PARADICSOM, ELYSIUM
Fedezd fel a felhők végtelen óceánját, ahol a civilizáció utolsó maradványai 
kolosszális teremtmények, a Titánok hátán élnek. Éld át a történetet, amelyben 
Rex és új barátja, egy titokzatos lény, Pyra - aki nem más, mint a kard, aki 
hihetetlen erővel ruházza fel Rexet -, együtt indulnak Pyra rég elveszett 
otthonának, Elysiumnak a felkutatására, ami az emberiség végső paradicsoma.

KEZDŐDIK A TE TÖRTÉNETED…
A FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster verziója elhozza az időtlen klasszikust 
a meglévő és leendő fanok új generációjának is. Merülj el teljesen Spira 
világában, miközben a több mint 100 órányi játékot élvezed a két klasszikus 
történet során. 

TÉRJ VISSZA IVALICE VILÁGÁBA
Most először újradolgozva nagyfelbontásban, vadonatúj és feljavított 
játékfunkciókkal! A HD verzióban számos modern fejlesztés, köztük 
újraszerkesztett csatastruktúra és átalakított foglalkozásrendszer is helyet 
kapott. 



Nézz szét a Nintendo eShopban! Fedezd fel a letölthető játékok 
hatalmas kínálatát innovatív indie daraboktól a legújabb 
sikercímekig! Mindent azonnal letölthetsz konzolodra.*

*Szélessávú internetkapcsolat szükséges. Az online szolgáltatások használatához létre kell hoznod egy Nintendo Fiókot, és elfogadnod a kapcsolódó felhasználói szerződést.  A Nintendo Fiók Adatvédelmi Irányelvek érvényesek.
**PayPal-fi ók szükséges. A PayPal felhasználási feltételei érvényesek. Csak 18. életévüket betöltött felhasználók számára.  

Próbálj ki ingyenes demókat!
Tegyél egy próbakört a Nintendo eShopból ingyenesen* letölthető demókkal, mielőtt 
megvásárlod a kiszemelt játékot.

ÉS SOK 
MÁS!

Fizess PayPal-lal!
PayPalt is használhatsz, amivel gyorsan és kényelmesen fi zethetsz! A PayPalon keresztül 
használhatod vásárlásra bank- vagy hitelkártyádat, illetve bankszámládat is. Természetesen 
továbbra is élhetsz a hitelkártyás vagy Nintendo Shop kártyás** fi zetés lehetőségével is.  



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

Ingyenesen elkezdhető játékok
Tölts le és játssz ingyenes játékokat!*

*Megjegyzés: az ezen az oldalon bemutatott játékok alkalmazáson belüli vásárlásokat tartalmaznak, és használat közben aktív internetkapcsolatot igényelhetnek.

TUDTAD?
Az ezen az oldalon szereplő játékokban használt 
fi zetőeszközökhöz úgy is hozzájuthatsz, hogy Nintendo 
eShop kártyáddal vásárolsz krediteket! 

• Műfaj:  lövöldözős, akció, FPS      • Kiadó: Hi-Rez Studios     • Játékosok száma: 1-10

Harcolj fegyverekkel és mágiával a birodalom legendás bajnokaként, és válogasd össze 
alapképességeidet, hogy egészen úgy játszhass, ahogy neked tetszik. 

• Műfaj: kaland, akció   • Kiadó: Nintendo   • Játékosok száma: 1–4   • Megjelenés: már kapható 

Indulj csatába Kirby-vel! Vállalj el küldetéseket, és győzz le keménydió ellenfeleket a Super Kirby 
Clash játékban, egy izgalmas és akciódús, ingyenesen elkezdhető kalandban. 

• Műfaj: akció-RPG     • Kiadó: Phoenix Labs     • Játékosok száma: 1-4     • Megjelenés: 2019. tél

Nézz szembe boss-méretű szörnyekkel, állíts elő hatékony fegyvereket, és készíts páncél-
zatot legyőzött ellenfeleidből - mindezt ez masszív, ingyenesen játszható online világban. 



SUPERHOT

Cuphead © 2019 StudioMDHR Entertainment Inc. All Rights Reserved. Cuphead™ and StudioMDHR™ are trademarks and/or registered trademarks of StudioMDHR Entertainment Inc. throughout the world. • Hellblade: Sensua's Sacrifice Hellblade: Senua’s Sacrifice, © 2014-2019 Ninja Theory Limited. All rights reserved.“Hellblade” and “Hellblades” are trade marks and registered trade marks of Ninja Theory Li-
mited in the United Kingdom, the United States of America and elsewhere.“Ninja Theory” is a trade mark of Ninja Theory Limited in the United Kingdom and elsewhere • SUPERHOT © 2019 SUPERHOT Sp. z o.o.. All rights reserved. SUPERHOT logo is a trademark or registered trademarks of SUPERHOT company. All other trademarks are property of their respective owners. • Hotline Miami 
Collection Copyright 2019 Dennaton Games. All Rights Reserved. • FINAL FANTASY VII © 1997, 2019 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA. LOGO ILLUSTRATION:© 1997 YOSHITAKA AMANO • Undertale ©Toby Fox 2015-2018. All rights reserved. • Golf Story © 2017 Sidebar Games • SteamWorld Quest: Hand of Gilgamech ©2019 Image & Form 
International AB • Overcooked 2 Developed by Team17 Digital Ltd and Ghost Town Games Ltd © 2018. Published by Team17 Digital Ltd. Team17 is a trademarks or registered trademarks of Team17 Digital Limited. All other trademarks, copyrights and logos are property of their respective owners. • Human: Fall Flat ™ & © No Brakes Games. Licensed by Curve Digital 
Publishing Limited. • Nine Parchments  Nine Parchments is a trademark of Frozenbyte Oy © Frozenbyte Oy 2017 • WORMS W.M.D. Worms™ W.M.D. Developed by Team17 Digital Ltd. © 2017. Team17 and Worms™ are trademarks or registered trademarks of Team17 Digital Limited. Original concept Andy Davidson. All other trademarks, copyrights and logos are property of 
their respective owners. Developed and published by Team17 Digital Limited. 

Műfaj: akció, FPS • Játékosok: 1 Műfaj: lövöldözős, akció, játékgépes • Játékosok: 1Műfaj: lövöldözős, akció, platformer, játékgépes • Játékosok: 1–2 

Műfaj: RPG • Játékosok: 1–4 Műfaj: stratégia • Játékosok: 1–6
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Több mint 2000 letölthető játék!

Műfaj: akció, kaland • Játékosok: 1 

Műfaj: RPG • Játékosok: 1 Műfaj: RPG • Játékosok: 1 Műfaj: kaland, sport, RPG, golf • Játékosok: 1–2 Műfaj: kaland, RPG • Játékosok: 1 

Műfaj: party, stratégia • Játékosok: 1–4 Műfaj: logikai, platformer • Játékosok: 1–8



Stardew Valley © ConcernedApe LLC 2017. All rights reserved.  • Moonlighter © 2018 11 bit studios S.A., 11 bit studios™ and respective logos are trademarks of 11 bit studios S.A. All rights reserved. Digital Sun™, Moonlighter™ and respective logos are trademarks of Wildframe Media. All rights reserved. •  Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy ©CAPCOM CO., LTD. 2014, 2019 
ALL RIGHTS RESERVED. • GRID™ Autosport © 2019 The Codemasters Software Company Limited ("Codemasters"). All rights reserved. "Codemasters"®, "Ego"®, the Codemasters logo and "GRID"® are registered trademarks owned by Codemasters. "GRID Autosport"™ and "Codemasters Racing"™ are trademarks of Codemasters. Originally developed and published by Codemas-
ters. Developed for Nintendo Switch by Feral Interactive Ltd. Feral and the Feral logo are trademarks of Feral Interactive Ltd. All other copyrights or trademarks are the property of their respective owners and are being used under license. All rights reserved.• GRIS Copyright 2018 Nomada Studio. All Rights Reserved. • Okami™ HD  ©CAPCOM CO., LTD. 2006, 2017 ALL RIGHTS RE-
SERVED. • Dragon's Dogma: Dark Arisen ©CAPCOM CO., LTD. 2012, 2019 ALL RIGHTS RESERVED. • Hollow Knight © 2018 Team Cherry • Sonic Mania © SEGA. SEGA, the SEGA logo and SONIC MANIA are either registered trademarks or trademarks of SEGA Holdings Co., Ltd. or its affiliates. All rights reserved. SEGA is registered in the U.S. Patent and Trademark Office. All other trademarks, lo-
gos and copyrights are property of their respective owners. • Ori and the Blind Forest: Definitive Edition © 2019 Microsoft. All rights reserved. • Celeste 2016-2018 Matt Makes Games Inc. • Shovel Knight: Treasure Trove Shovel Knight™, the Shovel Knight logo, and the Shovel Knight characters are trademarks of Yacht Club Games™ and are registered in 
certain jurisdictions, including in the United States. ©2019 Yacht Club Games L.L.C. All Rights Reserved. 

Műfaj: autóverseny, sport, szimuláció • Játékosok: 1
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Műfaj: RPG, szimuláció • Játékosok: 1–4 Műfaj: kaland, RPG, akció • Játékosok: 1 Műfaj: kaland, szimuláció • Játékosok: 1

Műfaj: kaland, akció, platformer, logikai • Játékosok: 1

Műfaj: kaland, akció, platformer • Játékosok: 1–2 Műfaj: akció, platformer • Játékosok: 1

Műfaj: RPG, akció • Játékosok: 1 Műfaj: kaland, akció, platformer • Játékosok: 1

Műfaj: kaland, akció, platformer • Játékosok: 1

Műfaj: kaland • Játékosok: 1

Műfaj: kaland, platformer • Játékosok: 1



…és 
sok más!

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

Műfaj: kaland, zene • Játékosok: 1–2 Műfaj: kaland, akció • Játékosok: 1–2Műfaj: akció, platformer • Játékosok: 1

Műfaj: RPG, logikai, stratégia • Játékosok: 1

Műfaj: kaland, akció • Játékosok: 1–4

Műfaj: kaland, RPG, stratégia • Játékosok: 1Műfaj: városépítő • Játékosok: 1 Műfaj: stratégia • Játékosok: 1–4

Műfaj: logikai • Játékosok: 1 Műfaj: kaland, logikai • Játékosok: 1 Műfaj: kaland, platformer, logikai • Játékosok: 1–2 Műfaj: platformer, logikai • Játékosok: 1-2
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Szülőként nem könnyű szemmel tartanunk, hogy gyermekünk mennyi időt tölt különböző szórakoztató elektronikai cikkek 
használatával. A Nintendo Switch Parental Controls (Szülői felügyelet) applikáció ingyenesen letölthető okostelefonokra, 
és összeköthető a Nintendo Switch konzollal, így könnyedén nyomon követhetjük, mit, hogyan és mennyit játszik gyermekünk.
Egy 18 évnél idősebb szülőhöz vagy gondviselőhöz tartozó Nintendo Fiók szükséges. További részletek a hivatalos Nintendo weboldalon.

Ellenőrizze gyermeke 
játékidejét

Ha gyermekével megállapodtak 
egy játékkal tölthető időben, még 
ha nagyon bele is merülne 
a játékba, értesítés tudatja vele, 
ha lejárt a kiszabott idő. 

Felügyelje, mivel játszik 
gyermeke

Az összesítésekből egy pillanat 
alatt megtudhatja, melyik játékok 
voltak használva, és mennyi ideig. 
Azon felül, hogy naponta 
áttekintheti, mi történt, időzített 
havi értesítőt is kaphat.

Szabja meg, kora alapján milyen lehetőségek 
legyenek elérhetőek gyermeke számára. Az egyes 
beállítások külön-külön is megváltoztathatóak.

A korlátozható beállítások: 

• Játékok engedélyezése korhatár alapján
• Képernyőmentések közösségi médián való megosztása
•  Más felhasználókkal való kapcsolatfelvétel üzeneteken vagy 

képeken keresztül*
•  A Nintendo eShop rendszeren keresztül történő vásárlások 

szabályozására a Nintendo Fiók beállításai között van 
lehetőség

Túl sokat játszik 
a gyermekem?

Milyen játékokkal játszik 
a gyermekem?

Biztonságban van a gyerme-
kem, miközben játszik?

Felügyelje gyermeke játékélményét, hogy biztonságban szórakozhasson.

Ha nem rendelkezik okoskészülékkel, bizonyos korlátozásokat közvetlenül a Nintendo Switch konzolon is felállíthat. *A Nintendo Switch Parental Controls applikáció nem tartalmazza a Nintendo Switch 
Online applikáció beállításait. Ha a Nintendo Switch Online applikációra szeretne 
korlátozásokat beállítani, használja az okoskészüléke beállításait.



Fokozd 
a játékélményt!

A Nintendo Switch Online egy megfi zethető, többfunkciós 
tagsági szolgáltatás, ami a felhasználók számára lehetővé 

teszi a kooperatív és kompetitív online játékokban való 
részvételt, a mentési adatok felhőalapú tárolását azzal 

kompatibilis játékok esetében, valamint számos további 
előnye mellett hozzáférést biztosít a NES és Super NES 

játékok folyamatosan bővülő gyűjteményéhez is.



Előfizetési lehetőségek

A feltüntetett árak az áfát tartalmazzák. 

Egyéni 
előfi zetés

Családi 
előfi zetés

€ 3,99ingyenes 
próbaidőszak

€ 34.99

€ 7,99 € 19,991 hónap 
(30 nap)

1 hét 
(7 nap)

12 hónap 
(365 nap)

3 hónap 
(90 nap)

12 hónap 
(365 nap)

Ha létrehozol egy Családi Csoportot, akár 8 Nintendo Fiók is 
használhatja a Nintendo Switch Online tagsági szolgáltatást 
egyetlen Családi előfi zetés keretein belül!

Használd ki a csak tagok 
számára elérhető ajánlatokat, 

köztük a Nintendo Switch 
játékutalványokat, a TETRIS®

99-t és még sok mást!

Élvezd a klasszikus, 
online funkciókkal kibővített 
NES és Super NES játékok 

egyre bővülő kínálatát 
bárhol és bármikor

Biztonságosan és au-
tomatikusan tárolhatod 

mentési adataidat a könnyű 
hozzáférhetőség kedvéért. *

*Megjegyzés: a szolgáltatás nem minden 
szoftverrel kompatibilis

Kapcsolódj barátaidhoz 
az erre a célra kifejlesztett 

applikáción keresztül 
okostelefonodon vagy 

tableteden

Merülj el kooperatív 
és kompetitív játékokban 

online is

Különleges ajánlatok 
tagok számára

NES & Super NES
Nintendo Switch Online

Felhőalapú tárolás Okostelefon-applikációOnline játék



És még 
sok más 
figura!

…és sok más játékban!

Különleges tartalmakhoz biztosít hozzáférést itt:

Ha egy amiibo fi gurát (külön vásárolható) 
a Joy-Con (Jobb) kontroller NFC érintőpontjára 
helyez, képes annak adatait írni és olvasni.

amiibo
használata



Nintendo Switch  

Nintendo Switch Lite 

A szoftver külön kapható

Nintendo Switch konzol

Nintendo Switch 
hálózati adapter

Nintendo Switch 
hálózati adapter

Joy-Con markolat Joy-Con csuklópánt 
(fekete)

Sárga

Szürke

Türkiz

Fontos 
információk 
füzet

Nintendo Switch Fontos 
információk füzet

Nagysebességű 
HDMI kábel

Nintendo Switch dokkolóJoy-Con Bal/Jobb
*A készlettől függően a színek eltérnek

Nintendo Switch Lite konzol
*Készlettől függően 
a konzol színe eltérő

A csomag tartalma

Neonkék és neonpiros

Szürke



Kiegészítők
  Nintendo Switch hordozótáska 
és képernyővédő

Az összeállításban találsz egy 
hordozótáskát a Nintendo Switch 
konzolod számára és egy védőfóliát 
a képernyőjére. A csomag emellett 
egy rendszerezőbetétet is tartalmaz, 
amiben öt darab Nintendo Switch 
játékkártyát és két Joy-Con csukló-
pántot tárolhatsz. A hordozótáskát 
a konzol kitámasztására is tudod 
használni. 

  Nintendo Switch hordozótáska 
és képernyővédő

Az összeállításban találsz egy 
hordozótáskát a Nintendo Switch Lite 
konzolod számára és egy védőfóliát 
a képernyőjére. A csomag emellett 
egy rendszerezőbetétet is tartalmaz, 
amiben nyolc darab Ninteno Switch 
játékkártyát tárolhatsz. 

Nintendo Switch Joy-Con 
töltő markolat

Tedd fel a Joy-Con (Bal) és Joy-Con 
(Jobb) kontrollert a töltő markolatra, és 
használd úgy, mint egy hagyományos 
kontrollert. A Nintendo Switch konzol 
mellé csomagolt Joy-Con markolattal 
ellentétben a Joy-Con töltő markolat 
képes tölteni a Joy-Con kontrollereket 
akár játék közben is, így nem kell azon 
aggódnod, hogy lemerülnek. 

USB töltőkábel is tartozik hozzá 

  Nintendo Switch 
Pro Controller

Egy vezeték nélküli kontroller, a hagyomá-
nyos kontroller formájával, ennek köszön-
hetően kényelmes és tökéletes hosszabb 
játékhoz, TV illetve asztali módban. 

Beépített akkumulátor: Lítiumion-akkumulátor 
[CTR-003]
Akkumulátor-élettartam: kb. 40 óra (Megjegy-
zés: ez a becsült akkumulátor-élettartam. Vál-
tozhat a felhasználás körülményeitől függően.)
Töltési idő: kb. 6 óra (Hálózati adaptert vagy 
a mellékelt USB töltőkábelt használja)

USB töltőkábel is tartozik hozzá 

  Joy-Con pár  
Egy Joy-Con (Bal) és egy 
Joy-Con (Jobb) a Nintendo 
Switch konzolhoz tarto-
zékként jár, a Nintendo 
Switch Lite konzolhoz kü-
lön vásárolható.  

Ez a csomag egy-egy 
Joy-Con (Bal) és Joy-Con 
(Jobb) kontrollert 
tartalmaz két Joy-Con 
csuklópánttal (szürke). 

Kék Joy-Con (Bal) / 
Neonsárga Joy-Con (Jobb)

Neonlila Joy-Con (Bal) / 
Neonnarancs Joy-Con (Jobb)

Neonpiros Joy-Con (Bal) / 
Neonkék Joy-Con (Jobb)

Szürke Joy-Con (Bal) / 
(Jobb)

Neonsárga Joy-Con (Bal) / 
(Jobb)

Neonzöld Joy-Con (Bal) / 
Neonrózsaszín Joy-Con (Jobb)



Nintendo Switch Nintendo Switch Lite

Játékmódok
TV mód Asztali mód Hordozható mód TV mód Asztali mód Hordozható mód

Kompatibilis szoftver Minden Nintendo Switch szoftver. Minden Nintendo Switch szoftver, ami támogatja a hordozható módot. 

Joy-Con kontrollerek A Joy-Con kontorllerek rendelkeznek HD rumble és IR mozgásérzékelő kamera funkciókkal. A konzol nem rendelkezik HD rumble és IR mozgásérzékelő kamera funkciókkal. 

Nintendo Switch 
dokkoló

Tartalmazza a Nintendo Switch dokkolót és HDMI kábelt. A konzolt a dokkolóba helyezve 
video-output a televízióképernyőre támogatott. TV outputot nem támogat, és nem kompatibilis a Nintendo Switch dokkolóval. 

Méret
102 mm x 239 mm x 13,9 mm (a Joy-Con kontrollerek csatlakoztatva)
Megjegyzés: 28,4 mm a legvastagabb pontján, az analóg karok végétől 

a ZL/ZR gombok végéig mérve.

91,1 mm x 208 mm x 13,9 mm
Megjegyzés: 28,4 mm a legvastagabb pontján, az analóg karok végétől 

a ZL/ZR gombok végéig mérve.

Tömeg Kb. 297 g
(A csatlakoztatott Joy-Con kontrollerekkel: 398 g) Kb. 275 g

Képernyő Kapacitív érintőképernyő /6.2 colos LCD / 1280 x 720 felbontás Kapacitív érintőképernyő /5.5 colos LCD / 1280 x 720 felbontás

Akkumulátor 
élettartama

Nintendo Switch megnövelt akkumulátor-
élettartammal

(A modell szám "HAD" betűsorral kezdődik)
Kb. 4,5-9 óra

Az akkumulátor élettartama a használt 
játékoktól is függ. Például a The Legend of 

Zelda: Breath of the Wild hozzávetőlegesen 5,5 
órán át játszható egy töltéssel.

Nintendo Switch
(A modell szám "HAC" betűsorral kezdődik)

Kb. 2,5-6,5 óra

Az akkumulátor élettartama a használt 
játékoktól is függ. Például a The Legend of 

Zelda: Breath of the Wild hozzávetőlegesen 3 
órán át játszható egy töltéssel.

Kb. 3-7 óra

Az akkumulátor élettartama a használt játékoktól is függ. 
Például a The Legend of Zelda: Breath of the Wild hozzávetőlegesen 

4 órán át játszható egy töltéssel.

Melyik a számodra legmegfelelőbb Nintendo Switch?

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



• Néhány képernyőkép még készülőben lévő játékokból származik
• A termékek részletei és specifi kációi bejelentés nélkül változhatnak
© 2019 Nintendo

A legfrissebb információkat lásd a Nintendo weboldalon
www.nintendo.hu/switch


