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LEGO CITY 60326 Piknik
w parku
Cena

69,00 zł

Numer katalogowy

60326

Kod EAN

5702017189710

Producent

Lego

Opis produktu
Zestaw LEGO® City Piknik w parku (60326) zawiera fragment parku z
drzewem i stołem piknikowym oraz rower z przyczepką. Jest tu też
ogrodnik w trójkołowym aucie wypełnionym narzędziami ogrodniczymi i
kwiatami. W każdym parku znajdą się też wiewiórki! Z tym fajnym
dodatkiem do każdego miasta LEGO dzieci mogą urządzać wakacyjne
pikniki każdego dnia.
Zabawka konstrukcyjna LEGO dla dzieci od 5 lat
Do zestawu dołączone są szczegółowe instrukcje budowania z
ilustracjami oraz cyfrowy przewodnik po budowaniu dostępny w
bezpłatnej aplikacji Instrukcje budowania LEGO na smartfony i tablety.
Ten intuicyjny przewodnik zawiera funkcje powiększania i obracania,
dzięki którym dzieci mogą obejrzeć powstający model z każdej strony.
Świat wyobraźni
W zestawach LEGO City dzieci znajdą szczegółowe budynki,
realistyczne pojazdy i inspirujące postacie, które stymulują do długich
godzin pomysłowej zabawy. Dzięki historiom i scenariuszom
odzwierciedlającym prawdziwe życie w wesoły i emocjonujący sposób
dzieci poznają świat, który je otacza.
Zestaw z piknikiem dla pięciolatków i starszych dzieci — z
zestawem do zbudowania i zabawy LEGO® City Piknik w parku
(60326) dzieci mogą każdego dnia urządzać wakacyjne pikniki
Zawartość opakowania — w środku jest wszystko, czego dzieci
potrzebują do zbudowania stołu piknikowego, fragmentu parku z
drzewem i kwiatami, roweru z przyczepką oraz trójkołowego auta
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ogrodnika, a także trzy minifigurki i dwie figurki wiewiórek
Zabawka konstrukcyjna do pomysłowej zabawy — przyczepką
rowerową można przewieźć jedzenie na piknik lub inne przedmioty,
a ogrodnika można posadzić za kierownicą jego trójkołowego auta
Świetny prezent z dowolnej okazji — model LEGO® City Piknik w
parku będzie doskonałym prezentem urodzinowym, świątecznym i z
każdej innej okazji dla pięciolatków i starszych dzieci
Przenośna zabawka — po zbudowaniu zestaw Piknik w parku ma ok.
13 cm wysokości, 21 cm szerokości i 13 cm głębokości, więc dzieci
mogą zawsze mieć go przy sobie
W komplecie akcesoria dla minifigurek LEGO® — ten zestaw z
piknikiem zawiera sporo fajnych akcesoriów do pomysłowej
zabawy, takich jak kubki do picia, narzędzia ogrodnicze i kwiaty
Drukowane i cyfrowe instrukcje — w zestawie jest ilustrowana
broszura z instrukcjami budowania oraz cyfrowy przewodnik po
budowaniu dostępny w aplikacji Instrukcje budowania LEGO®
Zabawa inspirowana prawdziwym życiem — w zabawkach LEGO®
City znajdziesz budynki, pojazdy i postacie, które zachęcają do
pomysłowego odgrywania ról w realistycznych scenariuszach
Gwarancja jakości — wszystkie elementy LEGO® spełniają
wymagające standardy branżowe, dzięki czemu są jednolite i
zawsze do siebie pasują, a budowanie z nich jest przyjemnością — i
tak jest niezmiennie od 1958 roku
Bezpieczeństwo przede wszystkim — elementy LEGO® są
zrzucane, podgrzewane, zgniatane, skręcane i badane na wiele
innych sposobów. Dzięki temu można mieć pewność, że spełniają
surowe światowe standardy bezpieczeństwa
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