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LEGO Jurassic World
76948 Ucieczka
tyranozaura i a
Cena

359,00 zł

Numer katalogowy

76948

Kod EAN

5702016913545

Producent

Lego

Opis produktu
Fani mogą jeszcze raz poczuć emocje towarzyszące scenom z filmu
„Jurassic World Dominion” dzięki zestawowi Ucieczka tyranozaura i
atrociraptora (76948). To wspaniały prezent dla lubiących nowe trendy
dzieci w wieku od ośmiu lat. Zestaw zawiera targ i dużą ciężarówkę do
zbudowania oraz figurki atrociraptora i tyranozaura. Na targu znajduje
się zagroda dla tyranozaura, z której dinozaur może uciec, a w
ciężarówce zmieszczą się dwa atrociraptory (drugiego znajdziesz w
zestawie 76945).
Fajna zabawa w odgrywanie ról
Zestaw zawiera cztery minifigurki — Owena Grady’ego, Claire Dearing,
Rainna Delacourta i Soyonę Santos — oraz dwie sztuki broni ze
środkiem usypiającym do wymyślania kreatywnych historii. W
komplecie są też szczegółowe instrukcje, dzięki którym nawet
nowicjusze poczują się pewnie, składając model. Zestaw świetnie pasuje
do zestawu Atrociraptor: pościg na motocyklu (76945) — połącz je, aby
zabawa była jeszcze lepsza.
Zabawa z dinozaurami
W ofercie wysokiej jakości zestawów LEGO Jurassic World można
znaleźć zabawki, które ucieszą fanów w każdym wieku — są tu
odlewane figurki dinozaurów do zbudowania, wspaniałe budynki,
minifigurki oraz ciekawe pojazdy do zabawy i postawienia na półce.
Zestaw z tyranozaurem — dzięki zestawowi Ucieczka tyranozaura i
atrociraptora (76948) fani filmu „Jurassic World Dominion” mogą
odegrać scenę ucieczki dwóch dinozaurów oraz zbudować dużą
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ciężarówkę i targ
Cztery minifigurki i dwa dinozaury — Owen Grady, Rainn Delacourt i
Soyona Santos z bronią ze środkiem usypiającym, Claire Dearing,
mający ok. 11 cm wysokości tyranozaur oraz atrociraptor
Ciekawe elementy — na targu jest zagroda dla tyranozaura, z której
dinozaur może uciec, a w ciężarówce mieszczą się dwa
atrociraptory (drugiego znajdziesz w zestawie 76945)
Pomysł na prezent dla dzieci w wieku od ośmiu lat — podaruj ten
zestaw na urodziny, pod choinkę lub bez okazji dzieciom, które
lubią bawić się dinozaurami i ciężarówkami samodzielnie lub ze
znajomymi
Buduj i łącz — targ ma ok. 18 cm wysokości, 26 cm szerokości i 9
cm głębokości. Model można połączyć z zestawem LEGO® Jurassic
World Atrociraptor: pościg na motocyklu (76945)
Szczegółowe instrukcje — Twoje dziecko dopiero zaczyna przygodę
z klockami LEGO®? Bez obaw. Ten 461-elementowy zestaw
zawiera proste instrukcje z obrazkami, dzięki którym nawet
nowicjusze poczują się pewnie podczas budowania
Oferta LEGO® Jurassic World — fani mogą odgrywać sceny z seriali
animowanych i filmów, wymyślać własne unikatowe przygody lub
po prostu budować kolekcjonerskie modele i je eksponować
Najwyższa jakość bez kompromisów — elementy LEGO® spełniają
rygorystyczne standardy branżowe, dzięki czemu pasują do siebie,
mocno się trzymają i pozwalają budować solidne modele
Bezpieczeństwo potwierdzone testami — klocki i elementy LEGO®
są testowane na wszelkie możliwe sposoby, dzięki czemu mamy
pewność, że spełniają surowe światowe standardy bezpieczeństwa
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