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Lego Speed Champions
Lamborghini Urus ST-X 76899
Cena

267,48 zł

Dostępność

Aktualnie niedostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

LG-76899

Kod EAN

5702016618358

Producent

Lego

Opis produktu
Możliwość zbudowania modeli Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO i Lamborghini Urus ST-X z zestawu 76899 LEGO® Speed Champions będzie nie lada gratką dla każdego fana zabawek wyścigowych. Zestaw z dwoma fajnymi replikami LEGO pozwoli dzieciom urządzić wielkie wyścigi albo z dumą postawić modele na półce. Zabawa tkwi w szczegółach Model Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO (nowość na styczeń 2020 r.) to niesamowicie realistyczna, wyposażona w przedni dyfuzor i „płetwę
rekina” replika samochodu, który bierze udział w najszybszych zawodach rangi mistrzowskiej dla samochodów jednej marki. Nowością jest także model Lamborghini Urus ST-X - pierwszego w świecie wyścigowego auta klasy Super SUV, które ściga się na torze i w terenie. Poczuj emocje dnia wyścigu! Dzięki zestawom LEGO Speed Champions starsi i młodsi fani motoryzacji mogą budować z klocków pomniejszone repliki ulubionych maszyn wyścigowych i organizować zawody, dzięki którym poczują
radość i podniecenie towarzyszące wyścigom. Te ekscytujące zabawki to nowość na styczeń 2020 r. - są teraz większe i bardziej realistyczne niż kiedykolwiek wcześniej!

Absolutnie wyjątkowy zestaw kolekcjonerski z dwoma modelami LEGO® samochodów wyścigowych Lamborghini, które urzekają realizmem detali. Ten zestaw konstrukcyjny nadaje się idealnie dla fanów, którzy uwielbiają samochody i ekscytującą zabawę w wyścigi.
Poza replikami Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO i Lamborghini Urus ST-X LEGO® do zbudowania w zestawie jest linia startu z „sygnalizacją świetlną” i dwie minifigurki kierowców.
Samochody Lamborghini debiutują w serii LEGO® Speed Champions - to nowość na styczeń 2020 r. Ten kolekcjonerski zestaw pozwala zbudować modele, które mogą być ozdobą pokoju lub wraz z innymi minireplikami brać udział w ekscytujących wyścigach.
Model Lamborghini składa się 659 klocków, a jego zbudowanie przyniesie mnóstwo satysfakcji. Będzie też doskonałym prezentem LEGO® dla chłopców i dziewczynek w wieku od 8 lat. Zestaw inspiruje dzieci do zabawy w pojedynkę lub w gronie przyjaciół.
Wyścigówki z serii Speed Champions są teraz większe o 25%. Model Lamborghini Huracán ma ok. 5 cm wysokości, 16 cm długości i 7 cm szerokości. Wymiary obu samochodów pozwalają bawić się nimi w domu lub zabrać w podróż.

Odpowiedni wiek: 8 lat+
Ilość elementów: 663
Wymiary opakowania: 38 (szer.) x 7 (gł.) x 26 (wys.) cm

Informacja od producenta: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Zawiera małe części, które łatwo połknąć lub które mogą się dostać do dróg oddechowych. Niebezpieczeństwo uduszenia.
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