Spelers met het Eon Ticket kunnen naar Southern Island gaan om in Pokémon Omega Ruby Latias of in
Pokémon Alpha Sapphire Lation te ontmoeten en te vangen.

Je ontvangt de ticket automatisch via de StreetPass functionaliteit als je dicht genoeg in de buurt komt van
iemand die de ticket al in zijn bezit heeft. Je zult daarna vanzelf het Eon ticket onbeperkt verspreiden naar
bezitters van Pokémon Omega Ruby en Pokémon Alpha Sapphire. Dit werkt ook als je console in de slaapstand
staat.

Hoe ontvang ik de ticket?
Activeer StreetPass in BuzzNav, dat is alles wat je hoeft te doen om je
Eon Ticket te delen! Let op: BuzzNav wordt beschikbaar als je in het spel je eerste
Gym Badge ontvangt. Als je een Eon Ticket hebt ontvangen via StreetPass zal er
rechts boven in BuzzNav een icoontje verschijnen. Dit is het teken dat er nieuws
is, dus ga snel kijken!

Heb ik het Eon Ticket ontvangen?
Check of jij het ticket hebt ontvangen door je tas te openen en bij
je KEY ITEMS te kijken. Let op: je kunt ook zelf het Eon Ticket met
anderen delen via StreetPass. Je behoud dan gewoon je eigen
ticket.

Als je het icoontje aantikt zul je een melding krijgen dat je een Eon Ticket
hebt ontvangen. Denk eraan dat je, na het ontvangen van deze melding,
je spel voor de zekerheid opslaat!

Ga naar een Pokémon Center en praat met het meisje met het
blauwe postbode kostuum aan. Zij zal je het Eon Ticket geven.
vergeet niet je spel opnieuw op te slaan!

Hoe gebruik ik mijn Eon ticket?
Ontvang het Eon Ticket van het meisje in een Pokémon Center.
Met de hulp van je vader, Norman, kun je je reis naar
Southern Island beginnen!
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