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POSTUPTE NA DALŠÍ ÚROVEŇ
ZAPOJTE SE A ZŮSTAŇTE AKTIVNÍ S Wii FIT U, 

NEJNOVĚJŠÍ VERZÍ OBLÍBENÉ HRY Wii FIT, KTERÉ SE PRODALO MILIÓNY KUSŮ

NOVÁ 
AEROBNÍ 
CVIČENÍ
Spalte kalorie 
u čtyř nových 
aerobních cvičení

KOMPATIBILITA
Hra Wii FIT U je plně kompatibilní s balanční podložkou  Wii 
Balance Board a ovladačem Wii Remote Plus. Můžete tak využít 
všechny funkce, které hra nabízí s příslušenstvím ke hře Wii FIT, 
které již máte doma.

Trefte se do barevných dlaždic tenisovým míčkem 
a získejte tak co nejvíce bodů než vám dojde čas.

Puzzle Squash

Dostaňte se na cílovou čáru první. Musíte veslovat 
dozadu a dopředu stejně, jako další Mii postavy ve 
vašem týmu.

Veslařské závody

Oplachování hadicí
S Wii FIT U můžete sledovat a vylepšovat svoji fyzickou 
kondici díky široké škále různých cvičení. Vychutnejte si 77 
různých aktivit a cviků, udržte si zdravý životní styl, spalte 
kalorie a navíc se skvěle bavte.

NOVÁ 
TANEČNÍ 
CVIČENÍ
Dostaňte se do 
rytmu v osmi 
tancích z úplně 
nové taneční 
sekce.

Hip Hopppp ppp

Rozjeďte to ve streetovém stylu. 
Zatančete si atraktivní pohyby do rytmických beatů.

Salsa

 Dostaňte se do latinskoamerických rytmů pohybem 
těla a boků.

Obruč

Hýbejte tělem do rytmu hawajské hudby a užijte si 
exotickou atmosféru.

Wii 
k využít 
Wii FIT,

Oplacho77 NOVÉ 
BALANČNÍ 
HRY
Užijte si zábavu 
při hraní sedmi 
nových balančních 
her. Některé mají 
speciální ovládání 
na GamePad 
ovladači. Udržte rovnováhu a snažte se trefi t na střed trampolíny, 

abyste mohli vyskočit výše.

Trampolínový terč

e 

Buďte první v cíli, zatáčejte doleva a doprava posouváním 
těžiště těla.

Sáně

Přineste výborné dezerty čekajícím hostům. Musíte je 
opatrně udržet na tácu pomocí vaší rovnováhy.

Roznášení dezertů

Porazte bandu 
zablácených Mii 
postaviček tak, 
že je postříkáte 
proudem vody 
z hadice.
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Nový Fit Meter představuje unikátní způsob, jakým mů-
žete sledovat úroveň své aktivity přes den. Připojte ho 
jako malý doplněk na bok a noste ho kdekoliv s sebou. 
Fit Meter bude nahrávat vaše kroky a rozpozná úroveň 
vaší aktivity, nadmořskou výšku, atmosférický tlak a 
změří spálené kalorie. Všechny tyto detailní informace si 
můžete kdykoliv prohlédnout pomocí obrazovky přímo 
na Fit Meteru.

Fit Meter ukazuje tyto informace:
· Vaší osobní postavičku Mii
· Počet kroků, které jste daný den ušli
· Aktuální teplotu
· Nadmořskou výšku
· Kalorie, které jste spálili za týden
· Metry, které jste během týdne nachodili
· Převýšení, které jste během týdne nachodili

Přeneste svá data z Fit Me-
teru pomocí infračerveného 
portu. Můžete pak použít Wii 
Fit U software, kde naleznete 
grafy, tabulky a podrobnější 
informace o vašich denních 
aktivitách. 

NOVÝ FIT METER
SLEDUJTE SVÉ AKTIVITY I NA CESTÁCH

VYBERTE SI SVOU OBLÍBENOU BARVU
Fit Meter je dostupný na pultech obchodů ve třech 
barevných kombinacích, buď v balení s hrou Wii Fit 
U nebo samostatně.
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NEJKOMPLEXNĚJŠÍ CVIČENÍ

JÓGA

Abyste dokázali tento cvik, musíte se 
zaměřit na napnutí nohou.

Bojovník

Vylepšete své dýchání v jednom z 
nejzákladnějších cvičení jógy.

Hluboké dýchání

Soustřeďte se na perfektní rovnováhu, 
abyste stáli pevně a s elegancí.

Strom

Vyzkoušejte ideální pozici na rozhýbání 
kyčlí, narovnejte tělo a zhluboka dýchejte.

Triangl POSILOVÁNÍ

Tento pohyb je ideální na protažení před 
během a pro posílení zadní strany nohou.

Napínání jedné nohy

Vyzkoušejte toto náročné cvičení na 
posílení břišních svalů.

Zkracovačky

Vydržte narovnaní v této náročné pozici 
pro posílení hýžďových a zádových svalů 
a svalů na rukou.

Paralelní výdrž

Tato náročná pozice je vhodná na izolaci 
pohybu pomocí svalů na zadní straně 
nohy.

Balanční most

Předveďte originální jazzové pohyby - 
švihy, skoky a točky.

Jazz

Vyzkoušejte si základní taneční pohyby.

Tanec pro začátečníky

Dostaňte své taneční schopnosti na 
maximum s intenzivním programem na 
zlepšení fyzické kondice.

Kondiční tanec

Zažijte rytmus a intenzitu španělského 
fl amenca.

Flamenco BALANČNÍ 
CVIČENÍ 

Vyzkoušejte si nebezpečnou 
horolezeckou cestu a dostaňte se 
bezpečně na vrchol.

Volné lezení

Překonejte se a vydejte se prozkoumat 
podmořský život a poklady.

Potápěčský průzkum

Ukažte své schopnosti při vyhýbání se 
překážkám.

Překážkový běh

Promávejte si svou cestu oblohou a 
dostaňte se včas do cíle.

Ptačí oko

AEROBNÍ 
CVIČENÍ

Lokalizujte různé Mii postavy v malém 
městě během časového limitu.

Orientace

Dejte si na čas při bezstarostném běhu 
parkem.

Běhání
ČENÍ

TANEC

Relaxujte, vlastním tempem se projděte 
na stepu a nechte plynout svou energii.

Volný stepýýý ppp

S hlasovou nápovědou se jednoduše 
staňte boxerem, který rozdává ostré údery.

Box

Nastavte si svůj vlastní cvičební program s výběrem aktivit z pěti 
kategorií: aerobní cvičení, balanční cvičení, tanec, posilování a 
jóga. Každé z nich se zaměřuje na jinou stránku vašeho fi tness. 
Napříč těmito kategoriemi si můžete vyzkoušet 77 cviků a aktivit. 
Je jen na vás, jak si svůj cvičební program nastavíte, abyste 
dosáhli svých cílů.

NOVÝ NOVÝ

NOVÝ NOVÝ NOVÝ NOVÝ NOVÝ NOVÝBALANČNÍ 
CVIČENÍ 

Vy
ho
b

V
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BEZ TELEVIZE
TRÉNUJTE

Jakmile máte nastavený svůj Wii FIT profi l, můžete využít 
také jedné z nových funkcí Wii U – Off TV Play (hraní bez 
TV). Některé* z her či cvičení Wii FIT U můžete spustit 
pouze s použitím balanční podložky (Wii Balance Board) 
a ovladače Wii U GamePadu, dokonce i když nebudete 
v bezprostřední blízkosti vaší TV. Takto můžete snadno 
cvičit i v soukromí a zbytek rodiny může sledovat televizi. 

*Pro některé aktivity a cvičení je použití TV nutné. Ta jsou během 
Off TV Play nedostupná.

MiiVERSE A VY
Hráči Wii FIT U i ti, co zatím nehrají a chtějí se o 
programu dozvědět více, mohou sdílet své zkušenosti 
v Miiverse. Naleznete zde i funkce Gym (Posilovna), 
rozdělenou na část vytvořenou Nintendem a část, 
kterou vytvářejí sami hráči. Posilovny, vytvářené hráči 
mají své ID, které mohou sdílet s ostatními. 

Skupiny, které si hráči ve funkci Gym vytvoří, mohou 
sdílet s přáteli či rodinou, včetně svých postupů při 
cvičení. Členové hráčovy posilovny se objeví na Wii 
Fit Plaza a ostatní hráči si je budou moci vybrat a 
podívat se na jejich postup ve hře. 

Sdílet můžete tyto informace:
· Vaši Mii postavu
· Váš tvar těla
· Graf spálených kalorií
· Váš tréninkový typ podle aktivit

*Požadováno je internetové připojení a registrace vašeho Nintendo Network ID, která je 
předmětem souhlasu Nintendo Network Agreement a Nintendo Network Privacy Policy.
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JEDNODUŠE KROK ZA KROKEM

Od 1. listopadu 2013 do 31. ledna 2014 si můžete stáhnout* 31 denní trial 
verzi Wii Fit U zdarma z eShopu Nintenda. Máte tak možnost vyzkoušet si 
kompletní verzi hry, nikoliv demo, která obsahuje všechny módy, cvičení a 
funkce plné verze hry.  Hru si můžete vyzkoušet po 31 dní, které se počítají 
ode dne, kdy software poprvé spustíte. Ke hraní hry budete potřebovat 
balanční podložku, kterou již možná vlastníte z předchozí verze hry Wii Fit 
nebo si ji lze koupit samostatně.

Po skončení 31 denní verze si můžete odemknout plnou verzi hry 
natrvalo spárováním s Fit Meterem, který je k dostání na pultech 
obchodů od 1. listopadu 2013. To odstraní 31 denní limit a vy budete 
moci pokračovat v hraní hry jak dlouho budete chtít.

*Podle toho, jakou vlastníte verzi Wii U hardwaru a jak ji používáte je možné, že budete pro stažení potřebovat další paměťové médium.

2 STAHNĚTE SI ZDARMA 
TRIAL VERZI
Stáhněte* si trial verzi Wii FIT U zdarma z 
Nintendo eShopu2.

1 Pro tuto funkci je nezbytné připojení na internet. Pro použití Nintendo eShopu je nutná registrace vašeho Nintendo Network ID a přijetí podmínek Nintendo Network Agreement 
a Nintendo Network Privacy Policy. 2Tato nabídka je platná od 1. listopadu 2013 do 31. ledna 2014. 3Pro hraní hry je nezbytné použití balanční podložky. 

4Samostatně dostupný v obchodech od 1. listopadu. 
5Fit Meter a konzole Wii U se synchronizují s Wii U GamePadem pomocí infračerveného portu.

PŘIPOJTE KONZOLI 
Připojte svou konzoli Wii U k internetu 
a přihlaste se na Wii U eShop1.1 UŽÍVEJTE SI Wii FIT U 

CELÝ MĚSÍC
Vyzkoušejte si kompletní verzi hry 
po 31 dní.3

3 FIT METER 
Pokud si koupíte Fit Meter, můžete si 
snadno odemknout plnou verzi hry 
zdarma4.

4 SYNCHORNIZUJTE 
FIT METER
Váš Fit Meter můžete kdykoliv 
synchronizovat s Wii Fit U5.

5

JAK ZÍSKAT VAŠI TRIAL VERZI ZDARMA NA 31 DNÍ!
TATO ČASOVĚ OMEZENÁ NABÍDKA JE SPECIÁLNÍ AKCÍ PRO VŠECHNY, 

KTEŘÍ JIŽ BALANČNÍ PODLOŽKU Wii BALANCE BOARD VLASTNÍ. 
MOHOU SI TAK SNADNO VYZKOUŠET Wii FIT U NA 31 DNÍ ZDARMA.

KOMPLEXNÍ ZÁŽITEK: 

D VLASTNÍ. 
DNÍ ZDARMA.

NOVÁ ZÁBAVA

Š
POUŽÍVEJTE Wii FIT U 
KDYKOLIV BUDETE CHTÍT
Wii Fit U používejte jak dlouho 
budete chtít bez dodatečných 
poplatků.

6
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Vyberte si to nejlepší balení herní   konzole Wii U a her právě pro vás!  

Vžijte se do policisty v utajení, Chase McCaina, jehož hlavním cílem je 
ukončit vlnu zločinu a poslat ďábelského Rexe Furyho za mříže! Převleč-
te se za hasiče, stavbaře nebo dokonce za zloděje a použijte jejich schop-
ností pro vyřešení hádanek. Na vaší cestě městem můžete použít přes 100 
různých vozidel – a to vše ve jménu zákona!

Připravte se na největší lov všech dob. Vyzbrojte se až po uši a vydejte se na 
výpravu do světa Monster Hunter 3 Ultimate, kde na vás čekají zbrusu noví 
nepřátelé, vybavení, zbraně a přes 200 úkolů plných akce. Založte lovec-
kou skupinu až se čtyřmi dalšími hráči po internetu nebo si užívejte hraní se 
třemi majiteli Nintendo 3DS přes lokální bezdrátovou síť. 

Balení obsahuje:
• Wii U Premium Pack v černé barvě
• hru Lego City Undercover

Balení obsahuje:
• Wii U Premium Pack v černé barvě
• hru The Legend of Zelda: 
 The Wind Waker

Balení obsahuje:
• Wii U Premium Pack v černé barvě
• hru Moster Hunter 3 Ultimate

LEGO CITY Undercover 
Premium Pack The Legend of Zelda: 

The Wind Waker HD 
Premium Pack

Monster Hunter 3 Ultimate 
Premium Pack

LEGO® CITY Undercover software ©2013 TT Games 
Publishing Ltd. LEGO, the LEGO logo and the Minifigure 
are trademarks of the LEGO Group ©2013 The LEGO 
Group. All rights reserved. © 2012 - 2013 Nintendo © CAPCOM CO., LTD. 2009, 2012 ALL RIGHTS RESERVED.

Žánr: akční/adventura     
Vydavatel: Nintendo     
Počet hráčů: 1      

Žánr: akční/adventura     
Vydavatel: Nintendo     
Počet hráčů: 1      

Žánr: adventura/RPG
Vydavatel: Capcom     
Počet hráčů: 1–2      

© 2012 - 2013 Nintendo

Ve hře New Super Mario Bros. U se k postavám Mario, Luigi a Toad přidá nová 
postava – vy! Běhejte, skákejte a dupejte jako vaše Mii postava v tomto 2D 
dobrodružství s Mariem, tentokrát ve full HD rozlišení.

V New Super Luigi U je hlavní hvězdou tentokrát Luigi. Projděte 82 další úrov-
ní pouze s Luigim a jeho unikátními schopnostmi, jako je vyšší skok a rych-
lejší pohyb.

Napněte plachty, vyplouváme za dobrodružstvím! S pomocí magické hůlky 
Wind Waker ovládnete směr větru a vyplujete na nezapomenutelnou cestu. 
Klasický titul ze série Zelda můžete objevit a nebo znovu navštívit v překrás-
né HD grafice a krom jiných vylepšení poznáte, jak skvěle se pro hraní hodí 
Wii U GamePad.

Balení obsahuje:
• Wii U Premium Pack v černé barvě
• hru New Super Mario Bros.U
• hru New Super Luigi U

Mario & Luigi Premium Pack
Žánr: plošinovka     
Vydavatel: Nintendo     
Počet hráčů: 1-5      
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Vyberte si to nejlepší balení herní   konzole Wii U a her právě pro vás!  

Pojďte na pouť! Projděte si rozlehlý park, do kterého přijely atrakce od Nin-
tenda! Dohromady můžete navštívit dvanáct stánků, které jsou inspirovány 
oblíbenými Nintendo sériemi. Zahrát si můžete sami anebo společně s ka-
marády. Jde o zábavnou, unikátní a parádní podívanou, jakou nabízí jen 
Nintendo Land!

Párty jede naplno! Just Dance 2014 je pokračováním nejprodávanější taneč-
ní hry a v tomto díle přináší nové taneční pohyby a pětačtyřicet nejžhavěj-
ších songů a tanců. 

Balení obsahuje:
• Wii U Premium Pack v černé barvě
• hru Nintendo Land

Balení obsahuje:
• Wii U Basic Pack v bílé barvě
• hru Nintendo Land
• hru Wii Party U

Balení obsahuje:
• Wii U Basic Pack v bílé barvě
• hru Nintendo Land
• hru Just Dance 2014

Nintendo Land 
Premium Pack

Nintendoland 
& Wii Party U Basic Pack

Nintendoland & Just 
Dance2014 Basic Pack

© 2012 Nintendo © 2012 - 2013 Nintendo

© 2012 Nintendo. © 2013 Ubisoft Entertainment. All Rights 
Reserved. Just Dance, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trade-
marks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries. 

Žánr: zábavní park     
Vydavatel: Nintendo     
Počet hráčů: 1–5      

Žánr: zábavní park/společenská hra    
Vydavatel: Nintendo     
Počet hráčů: 1–4 / 1–5     

Žánr: zábavní park / taneční & hudební
Vydavatel: Nintendo / Ubisoft    
Počet hráčů: 1–5      

© 2012 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. 
ZombiU Logo, Ubisoft, and the Ubisoft logo are trademarks 
of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.

Londýn upadá. Hrůzostrašný mor zmítá metropolí, napadajíce statisíce oby-
vatel nemocí horší než smrt. Budete potřebovat více než jenom vaše instinkty, 
pokud chcete přežít. V této intenzivní hororové střílečce z pohledu první oso-
by se GamePad stává vaší sadou k přežití. 

Skenujte své okolí, abyste našli zásoby pomocí intuitivního pohybového 
ovládání.

Ve Wii Party U využijte unikátní ovladače pro zbrusu novou párty zábavu! 
Najdete staré dobré hry s kostkami a novinky určené speciálně pro Ga-
mePad Wii U. Dohromady na vás čeká 80 miniher!

Balení obsahuje:
• Wii U Premium Pack v černé barvě
• hru Zombie U

Zombi U Premium Pack
Žánr: horor/akční      
Vydavatel: Ubisoft     
Počet hráčů: 1–2      
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NAJDĚTE SI SVOU IDEÁLNÍ FORMU

 PLACENÁ VERZE KE STAŽENÍ
Po uplynutí zkušební doby (detaily naleznete na straně 10/11) bude trial verze Wii Fit U 

odstraněna a bude umožněno koupit verzi ke stažení* přímo z Nintendo eShopu. 
Ke hraní hry je potřeba vlastnit balanční podložku Balance Board.

Dostupné ke stažení z Nintendo eShopu od 1. února 2014

Wii FIT U JE K DOSTÁNÍ V RŮZNÝCH VERZÍCH BALENÍ V OBCHODECH NEBO JAKO VERZE PRO STAŽENÍ. 
VY SI TAK MŮŽETE VYBRAT TU, KTERÁ VYHOVUJE NEJLÉPE VAŠIM POTŘEBÁM A POMŮŽE VÁM ZLEPŠIT 

VAŠI POSTAVU A DOSTAT VAŠI FYZICKOU KONDICI KROK ZA KROKEM NA DALŠÍ ÚROVEŇ.

*Podle toho, jakou vlastníte verzi Wii U hardwaru a jak ji používáte je možné, 
že budete pro stažení potřebovat další paměťové médium.

Wii FIT U + FIT METER + 
BALANCE BOARD 

Pokud ještě balanční podložku nevlastníte, můžete 
si koupit tento kompletní set, který obsahuje vše, 

co k raní hry Wii Fit U potřebujete.

V prodeji od 13. prosince 2013

Wii FIT U + FIT METER +FIT METER
Fit Meter je dostupný ve třech různých barvách. 

Toto zařízení není pro hraní Wii Fit U nezbytné, ale dodává 
mu další funkce, které vám vylepší celkový zážitek ze cvičení.

V prodeji od 1. listopadu 2013

Wii FIT U + FIT METER
Můžete si koupit balení Fit Meteru a hry přímo v obchodě. 
Ke hraní hry je potřeba vlastnit balanční podložku Balance 

Board. Pokud ji ještě nevlastníte z předchozí verze hry Wii Fit, 
můžete si ji koupit samostatně.

V prodeji od 13. prosince 2013

ii FIT U + FIT METER

www.wiifi tu.cz
Screenshots are from the Wii Fit U game. Wii U is a trademark of Nintendo. © 2013 Nintendo.

Koupením 
Fit Meteru můžete 
odemknout trvalou

 verzi hry.

t U

ž b d t t ž í tř b t d lší ěť é édi


