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LEGO City 60242 Aresztowanie na
autostradzie
Cena

79,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

lego_60242

Kod producenta

60242

Opis produktu
Dwa fajne samochodziki oraz minifigurki bohatera LEGO® City Duke’a DeTaina i notorycznego przestępcy Vita zawarte w
zestawie konstrukcyjnym LEGO® City Aresztowanie na autostradzie (60242) zachęcają do emocjonujących pościgów
samochodowych. Zabawka świetnie nadaje się na prezent dla dzieci, które uwielbiają pełną akcji zabawę w odgrywanie ról
oraz dla miłośników czadowego serialu telewizyjnego LEGO City.Świetny zestaw do budowania dla dzieci. Zestaw zawiera
proste instrukcje budowania oraz funkcję Instructions PLUS, którą można znaleźć w bezpłatnej aplikacji LEGO Life na
smartfony i tablety. To interaktywne instrukcje budowania z praktycznymi narzędziami do powiększania i obracania modelu,
które pomogą szybko przemienić nowicjuszy w mistrzów konstrukcji.Witaj w mieście LEGO City. Zestawy policyjne do
budowania i zabawy są częścią świata LEGO City. Dzieci uwielbiają tworzyć emocjonujące scenariusze zabawy z modelami i
postaciami, które w pomysłowy sposób przedstawiają prawdziwe życie.
Maluchy będą zachwycone emocjonującymi i pełnymi akcji pościgami samochodowymi w zestawie policyjnym LEGO®
City 60242 zaprojektowanym specjalnie do swobodnej, pomysłowej zabawy w odgrywanie ról opartej na rzeczywistych
sytuacjach.
Bohater serialu telewizyjnego LEGO® City komisarz Duke DeTain, złodziejaszek Vito, świetny radiowóz, samochód
sportowy złoczyńcy, skradziony sejf i skrzynia pełna ryb — jest tu wszystko, czego potrzeba do niezapomnianego
pościgu!
Dzieci mogą połączyć postacie i samochody z tego zestawu z innymi oryginalnymi modelami LEGO®, by tworzyć
własne konstrukcje do zabawy lub ustawienia na półce.
Pełen akcji zestaw konstrukcyjny dla lubiących pomysłową zabawę chłopców i dziewczynek od 5 lat doskonale
sprawdzi się jako prezent na Boże Narodzenie, urodziny lub z innej okazji. Model wymaga jedynie podstawowych
umiejętności konstrukcyjnych.
Radiowóz Duke'a po zbudowaniu ma ok. 4 cm wysokości, 12 cm długości i 5 cm szerokości, a kabriolet Vita — ok. 3 cm
wysokości, 11 cm długości i 5 cm szerokości.
Produkt nie wymaga baterii. Siłą napędową tej wspaniałej zabawki jest dziecięca wyobraźnia, więc zabawa zaczyna się
od razu po otwarciu pudełka!
Ten zestaw policyjny zawiera broszurę z instrukcjami budowania oraz Instructions PLUS — interaktywne instrukcje
budowania, które zmienią nowicjuszy w mistrzów konstrukcji. Znajdziesz je w bezpłatnej aplikacji LEGO® Life na
urządzenia mobilne.
Zestawy policyjne LEGO® City zawierają wypełnione funkcjami budynki, fajne pojazdy i ciekawe postacie, które
zachęcają do pomysłowego odgrywania ról i tworzenia swobodnych przygód w scenerii przypominającej prawdziwe
miasto.
Wszystkie zabawki konstrukcyjne dla dzieci LEGO® City spełniają najwyższe standardy branżowe, dzięki czemu klocki
można za każdym razem z łatwością połączyć i rozdzielić.
W Grupie LEGO upuszczamy, zgniatamy, skręcamy, podgrzewamy, zarysowujemy i rozciągamy klocki konstrukcyjne
LEGO® City, by mieć pewność, że każdy zestaw spełnia najwyższe światowe standardy bezpieczeństwa i jakości.
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