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60352 LEGO® City julekalender V29

2057 6880 2



60352 LEGO® City julekalender V29

2057 6880 3

Produktfunktioner
• Fyldt med sjov julestemning – Børn fra 5 år kan få fantasifuld leg, når de tæller ned til den store dag med 
LEGO® City julekalenderen for 2022 (60352)
• Indeholder 5 karakterer fra tv-serien LEGO® City Adventures – Minifigurer omfatter LEGO City tv-
figurerne Billy, Maddy, hr. Afgrøde, Tippy og Raze samt en minifigur af julemanden
• Sjov legemåtte – Børn kan folde bagsiden af kalenderen ned for at sætte scenen for fantasifulde eventyr 
i et vinterlandskab
• Kan gives som gave før jul – Julekalenderen er fyldt med legetøj og kan gives som en decembergave eller 
julegave til børn fra 5 år og fans af TV-serien LEGO® City Adventures, der elsker kreativ leg
• Størrelse – Æsken med LEGO® City julekalenderen er over 26 cm høj, 38 cm bred og 7 cm dyb
• Bruger ingen batterier – LEGO® modellerne og figurerne i denne julekalender kan bygges og drives af 
små børn med stor fantasi
• Legetøj, der er nemt at bygge – Der følger brugervenlig byggevejledning med alle overraskelserne i 
LEGO® City julekalenderen, trykt på indersiden af hver kalenderlåge
• Fantasifuld leg – LEGO® City legesæt med juletema omfatter farverige minimodeller og sjove figurer, der 
stimulerer til kreativ rolleleg Antal klodser 287

Pris vejl 229,95 /132,15 eks moms Kolli 3



60339 Stuntarena med dobbelt loop V29

2057 6880 4

• Ægte stuntaction til børn – Sæt scenen til actionfyldte stuntshows og konkurrencer med LEGO® City 
legesættet Stuntarena med dobbelt loop (60339)
• Hvad er der i æsken? – Dette legetøj med stuntarena indeholder en bueindgang, slangeloop, loop med 
ild, flammemur, monstertruck, bod, tilskuerpladser, to stuntmotorcykler og 7 minifigurer
• Sjove funktioner – Børn kan aktivere de svinghjulsdrevne stuntmotorcykler og sende dem gennem 
flammemuren, køre rundt i det snappende slangeloop og antænde loopet med ild
• En gave til børn, der elsker actionlegetøj – Dette LEGO® City Stuntz-legesæt kan gives som 
fødselsdagsgave, julegave eller til enhver anden anledning til børn fra 7 år
• Størrelse – Arenaen omfatter adskillige rekvisitter, bl.a. flammeloopet, der er over 20 cm højt, 16 cm 
bredt og 34 cm dybt
• Indeholder sjovt LEGO® tilbehør – Dette Stuntz-legesæt rummer sjovt tilbehør, bl.a. en ispind, en 
sodavand og et kamera
• Byggesjov for actionfans fra 7 år – Indeholder brugervenlige trykte byggevejledninger til alle modeller
• Legetøj, der inspirerer til kreativ leg – LEGO® City Stuntz-legetøj gør børn til handlingens midtpunkt med 
omgivelser, fartøjer og figurer, der inspirerer til fantasifuld leg Antal klodser 598

Pris vejl 1299,00  / 830,50  eks moms Kolli 3



60337 Eksprestog V29

2057 6880 5

Produktfunktioner
• Legetøj med togsæt til børn og togentusiaster – LEGO® City legesættet Eksprestog (60337) er fyldt med 
detaljer og funktioner til timevis af leg med togtema
• Hvad er der i æsken? – Indeholder alt, hvad der behøves for at bygge et ekspreslokomotiv med 
fungerende, dæmpbare forlygter, en spisevogn, passagervogn og perron samt 24 sporstykker og 6 
minifigurer
• Detaljer og funktioner – Legetøjstoget og de dæmpbare forlygter kan betjenes via den medfølgende 
fjernbetjening eller en smartenhed, der er udstyret med appen LEGO® Powered Up
• En gave til enhver lejlighed – Dette LEGO® City legetøj med et togsæt kan gives som fødselsdagsgave, 
julegave eller gave til enhver anden anledning til børn og togentusiaster fra 7 år
• Størrelse – I færdigbygget tilstand er det seje LEGO® City Eksprestog over 10 cm højt, 86 cm langt og 5 
cm bredt
• Indeholder LEGO® minifigurtilbehør – Sættet Eksprestog omfatter bærbar computer, telefon, cykel, 
kørestol, mappe, rygsæk og hotdog til en minifigur
• Sjov byggeoplevelse – Dette LEGO® City byggesæt omfatter nem byggevejledning til hver model
• Indeholder 24 sporstykker – Det flotte LEGO® City Eksprestog omfatter 16 buede og 8 lige sporstykker 
Antal klodser 764

Pris vejl 1299,00  / 830,50  eks moms Kolli 3



60340 Kniv-stunt V29

2057 6880 6

Produktfunktioner
• Stuntaction for børn fra 5 år – Sæt scenen til actionfyldte stuntshows og konkurrencer med LEGO® City 
legesættet Kniv-stuntudfordring (60340), der indeholder en minifigur fra LEGO City tv-serien
• Hvad er der i æsken? – Alt, hvad børn behøver for at bygge den flotte Kniv-stuntudfordring, samt en 
svinghjulsdrevet stuntmotorcykel og 2 minifigurer, bl.a. karakteren Shirley Keeper fra tv-serien LEGO® City 
Adventures
• Sjove funktioner – Børn kan sætte gang i stuntmotorcyklen og slippe den for at lade den smadre gennem 
barriererne og aktivere funktionen med faldende knive. Masser af inspiration til sjove shows og 
konkurrencer
• En gave til enhver anledning – Dette LEGO® City Stuntz-legesæt kan gives som fødselsdagsgave, julegave 
eller som en overraskelse til alle anledninger til børn fra 5 år, som elsker sejt stuntlegetøj
• Størrelse – Modellen Kniv-stuntudfordring er over 14 cm høj, 20 cm bred og 22 cm dyb
• Indeholder sjovt LEGO® tilbehør – Minifigurtilbehøret omfatter en legetøjs-megafon og en guitar
• Byggesjov for stuntfans fra 5 år – Dette Stuntz-legetøj indeholder trykt byggevejledning, der er nem at 
følge
• Beregnet til kreativ leg – LEGO® City Stuntz-legetøj gør børn til handlingens midtpunkt med omgivelser, 
fartøjer og figurer,  Antal klodser 154

Pris vejl 179,95  / 103,40  eks moms Kolli 6



60346 Lade og bondegårdsdyr V29

2057 6880 7

Produktfunktioner
• Legetøj med bondegård og dyr til børn fra 4 år – Børn kan more sig på gården med LEGO® City 
legesættet Lade og bondegårdsdyr (60346), som indeholder inspirerende figurer og dyr til timevis af 
fantasifuld leg
• Hvad er der i æsken? – Alt, hvad børn skal bruge for at bygge en lade, et drivhus, en traktor, en trailer og 
4 minifigurer, bl.a. en LEGO® City tv-karakter, samt figurer af egern, får, lam, gris, griseunge og ko
• Sjove detaljer og funktioner – Børn kan bruge ladens hejseværk til at læsse ting af traktorens trailer, der 
kan kobles til og fra, åbne taget for at få adgang til høloftet og have det sjovt med at passe dyrene
• En gave til små dyreelskere – Dette LEGO® legesæt med bondegårdstema kan gives som 
fødselsdagsgave, julegave eller gave til enhver anden anledning til børn fra 4 år
• Størrelse – I færdigbygget tilstand er laden over 9 cm høj, 6 cm bred og 5 cm dyb
• Indeholder sjovt LEGO® minifigurtilbehør – Dette legesæt med en bondegård omfatter skovl, hækkesaks, 
høtyv, kost og vandkande
• Vejledning til unge byggere – Dette 4+-sæt indeholder et LEGO® startklodselement, billedbaseret 
byggevejledning og digital byggeguide i den gratis app LEGO Byggevejledninger  Antal klodser 230

Pris vejl 419,00  / 255,25  eks moms Kolli 3



60353 Redningsmissioner for vilde.. V29

2057 6880 8

Produktfunktioner
• Fysiske, digitale, eventyrlige historier – Introducer børn til en interaktiv legeoplevelse med LEGO® City 
legesættet Redningsmissioner for vilde dyr (60353)
• Hvad er der i æsken? – Alle de LEGO® elementer, som børn skal bruge til at bygge en missionsbil og løse 
byggeudfordringer uden vejledninger, samt 3 minifigurer og figurer af krokodilleunge, panter, ugle, frø og 
hare
• Interaktivt LEGO® sjov for børn – Børn spiller hovedrollen i digitale eventyrfyldte historier, når de bruger 
rigtige LEGO klodser til at gennemføre dyreredningsmissioner på skærmen
• En sjov gave til enhver anledning – LEGO® City legesættet Redningsmissioner for vilde dyr kan gives som 
fødselsdagsgave, julegave eller som en overraskelse til alle anledninger til børn fra 6 år
• Modellens størrelse – I færdigbygget tilstand er kernemodellen af en pickup over 6 cm høj, 15 cm lang 
og 6 cm bred
• Indeholder tilbehør til missioner – Minifigurtilbehøret omfatter børste, forstørrelsesglas, kamera, pokal, 
kikkert, kanin, sutteflaske, sprøjte, walkie-talkie, net og skovl
• Leg uden vejledning – Børn lærer, mens de leger, når de bruger rigtige LEGO® klodser og deres egen 
kreativitet til at løse byggeudfordringer på skærmen og blive dagens helte
• Appbaseret legesæt – LEGO® C  Antal klodser 246

Pris vejl 259,95  / 149,35  eks moms Kolli 4



60331 Touring-stuntmotorcykel V29
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Produktfunktioner
• Legetøj med stuntmotorcykel – Introducer børn fra 5 år til den spændende LEGO® City Stuntz-verden 
med dette legesæt, der indeholder en svinghjulsdrevet stuntmotorcykel og en Stuntz-minifigur
• Hvad er der i æsken? – Alt, hvad børn behøver for at bygge en svinghjulsdrevet stuntmotorcykel og 
LEGO® City Stuntz-minifiguren af Lone Wolf Biker
• Ægte stuntaction – Børn aktiverer svinghjulet ved at skubbe stuntmotorcyklen og kan derefter sende den 
afsted for at lave sjove wh = eelies og seje luftmanøvrer
• En sjov gave – LEGO® City legesættet Touring-stuntmotorcykel (60331) kan gives som julegave, 
fødselsdagsgave eller som en lille overraskelse til børn fra 5 år, der kan lide cool actionlegetøj
• Et legetøj, der er egnet til at tage med – I færdigbygget tilstand er den seje Touring-stuntmotorcykel over 
3,5 cm høj, 7 cm lang og mindre end 2 cm bred
• Saml og kombiner – Kombiner stuntmotorcyklen i dette legesæt med andre sæt fra LEGO® City Stuntz-
sortimentet, og få endnu mere stuntshow-sjov
• Vejledning til yngre byggere – Indeholder en billedbaseret trykt byggevejledning, der er nem at følge
• Børn lærer, mens de leger – LEGO® City legesæt indeholder realistiske omgivelser, fartøjer og figurer til 
fantasifuld leg Antal klodser 10

Pris vejl 69,95  / 40,20  eks moms Kolli 5



60338 Smadrende chimpanse-stuntloop V29

2057 6880 10

Produktfunktioner
• Ægte stuntaction – Sæt scenen til actionfyldt leg med LEGO® City legesættet Smadrende chimpanse-
stuntloop (60338), der omfatter en svinghjulsdrevet stuntmotorcykel og 3 minifigurer
• Hvad er der i æsken? – Alt, hvad børn behøver for at bygge en stuntbane med en smadrende chimpanse, 
loop og rampe, samt en svinghjulsdrevet stuntmotorcykel og 3 minifigurer
• Sjove funktioner – Børn aktiverer svinghjulet ved at skubbe stuntmotorcyklen og kan derefter slippe den 
løs for at køre rundt i loopet, ramme rampen og komme forbi den mekaniske chimpanse med den sjove 
smadrefunktion
• En gave til enhver anledning – Dette LEGO® City Stuntz-legesæt kan gives som fødselsdagsgave, julegave 
eller som en overraskelse til alle anledninger til børn fra 7 år
• Størrelse – I færdigbygget tilstand er det Smadrende chimpanse-stuntloop over 21 cm højt, 17 cm bredt 
og 40 cm dybt
• Indeholder sjovt LEGO® tilbehør – Dette Stuntz-legesæt omfatter tilskuerpladser, LEGO flammer, planter, 
et kamera, en hotdog og en is
• Byggesjov for stuntfans fra 7 år – Indeholder brugervenlige trykte byggevejledninger til alle modeller
• Kreativt legesæt – LEGO® City Stuntz-legetøj gør børn til handlingens midtpunkt med omgivelser, fartøjer 
og figurer, der inspirerer til fantasifuld Antal klodser 226

Pris vejl 499,00  / 303,95  eks moms Kolli 3



60342 Stuntudfordring med hajangreb V29

2057 6880 11

Produktfunktioner
• Ægte stuntaction for børn fra 5 år – Sæt scenen til sjove stuntshows og konkurrencer med LEGO® City 
legesættet Stuntudfordring med hajangreb (60342)
• Hvad er der i æsken? – Alt, hvad børn behøver for at bygge den vilde Stuntudfordring med hajangreb, en 
svinghjulsdrevet stuntmotorcykel, 2 minifigurer, bl.a. en karakter fra tv-serien LEGO® City Adventures, 
samt en skeletfigur
• LEGO® City Stuntz-udfordring med sjove funktioner – Børn kan aktivere stuntmotorcyklen og slippe den 
løs, undgå det roterende hajhjul, ramme tønderne og afsløre piraternes skattekiste
• En gave til alle anledninger – Dette LEGO® City Stuntz-legetøj kan gives som fødselsdagsgave, julegave 
eller til andre anledninger til børn fra 5 år og fans af tv-serien LEGO City Adventures
• Størrelse – Den seje Stuntudfordring med hajangreb er over 19 cm høj, 26 cm bred og 9 cm dyb
• Indeholder sjovt LEGO® tilbehør – Minifigurtilbehøret omfatter 2 diamanter, en værktøjskasse, et 
skattekort og en skattekiste
• Byggesjov og leg for børn fra 5 år – Dette LEGO® City stuntlegetøj indeholder trykt byggevejledning, der 
er nem at følge Antal klodser 122

Pris vejl 179,95  / 103,40 eks moms Kolli 6



60354 Udforskningsmissioner med Ma.. V29

2057 6880 12

Produktfunktioner
• Fysiske, digitale, eventyrlige historier – Introducer børn til en interaktiv legeoplevelse med LEGO® City 
legesættet Udforskningsmissioner med Mars-rumfartøjer (60354)
• Hvad er der i æsken? – Alle de LEGO® elementer, som børn skal bruge til at bygge et missions-rumfartøj 
og løse byggeudfordringer uden vejledninger, samt 2 asteroider, Mars-omgivelser, 3 minifigurer og en figur 
af en robothund
• Interaktiv LEGO® leg – Børn spiller hovedrollen i digitale eventyrfyldte historier, når de bruger rigtige 
LEGO klodser og legetøj, de selv bygger, til at gennemføre rumforskningsmissioner på skærmen
• En gave til enhver anledning – Dette LEGO® City Missioner-legesæt kan gives som fødselsdagsgave, 
julegave eller som en overraskelse til alle anledninger til børn fra 6 år
• Størrelse – I færdigbygget tilstand er kernemodellen af missions-rumfartøjet over 4 cm høj, 19 cm lang 
og 7 cm bred
• Fyldt med missionstilbehør – LEGO® tilbehøret omfatter metaldetektor, tryklufthammer, lasersvejser, 
brandslukker, net, banan og kalkunlår
• Leg uden vejledning – Børn lærer, mens de leger, når de bruger rigtige LEGO® klodser og deres egen 
kreativitet til at løse byggeudfordringer på skærmen og blive dagens helte Antal klodser 298

Pris vejl 259,95  / 149,35 eks moms Kolli 4



60347 Købmandsbutik V29

2057 6880 13

Produktfunktioner
• Legesæt med supermarked – Børn fra 6 år kan nyde timevis af fantasifuld rolleleg med LEGO® City 
legesættet Købmandsbutik (60347)
• Hvad er der i æsken? – Alt, hvad børn behøver for at bygge et supermarked, en elbil og gaffeltruck samt 
en LEGO® vejplade og 5 minifigurer, bl.a. Figuren hr. Afgrøde fra tv-serien LEGO City Adventures
• Detaljer og funktioner – Børn kan køre kasserne rundt med gaffeltrucken, udstille frugt og grønt, fylde 
genbrugscontaineren og forbinde sættet med andre LEGO® City legesæt via den medfølgende vejplade
• En gave til fantasifulde børn – Dette LEGO® City supermarked-legesæt kan gives som fødselsdagsgave, 
julegave eller gave til enhver anden anledning til drenge og piger fra 6 år
• Masser af plads til butiksleg – I færdigbygget tilstand er den flotte Købmandsbutik over 11 cm høj, 36 cm 
bred og 13 cm dyb
• Indeholder sjovt LEGO® minifigurtilbehør – Dette legesæt med en Købmandsbutik omfatter en 
indkøbsvogn, fisk, brød og forskellige frugter og grøntsager
• Sjov bygge- og legeoplevelse – Dette LEGO® City legesæt indeholder enkel byggevejledning til alle de 
medfølgende LEGO modeller Antal klodser 404

Pris vejl 499,00  / 303,95 eks moms Kolli 3



60355 Havpolitiets detektivmissioner V29

2057 6880 14

Produktfunktioner
• Fysiske, digitale, eventyrlige historier – Introducer børn til en sjov interaktiv LEGO® legeoplevelse med 
LEGO City legesættet Havpolitiets detektivmissioner (60355)
• Hvad er der i æsken? – Alt, hvad børn skal bruge til at bygge en missions-speedbåd og løse 
byggeudfordringer uden vejledninger, samt 4 minifigurer, bl.a. LEGO® City tv-figuren Duke DeTain
• Interaktiv LEGO® City leg med polititema for børn – Børn spiller hovedrollen i digitale eventyrfyldte 
historier, når de bruger rigtige LEGO klodser til at gennemføre missioner med skurkejagt på skærmen
• Giv som gave – Det interaktive LEGO® City legesæt Havpolitiets detektivmissioner kan gives som 
julegave, fødselsdagsgave eller overraskelse til enhver anledning til børn fra 6 år, der elsker cool legetøj og 
videospil
• Størrelse – I færdigbygget tilstand er kernemodellen af missions-speedbåden over 4 cm høj, 16 cm lang 
og 6 cm bred
• Fyldt med missionstilbehør – Minifigurtilbehøret omfatter dykkerudstyr, forstørrelsesglas, redningsvest, 
walkie-talkie, kikkert, h = åndjern, kamera og en skat
• Leg uden vejledning – Børn bruger rigtige LEGO® klodser og deres egen kreativitet til at løse 
byggeudfordringer på skærmen og blive dagens helte!
• Appbaseret legesæt – LEGO® City Missions-le Antal klodser 278

Pris vejl 259,95  / 149,35  eks moms Kolli 4



60349 Måne-rumstation V29

2057 6880 15

Produktfunktioner
• LEGO® City legesæt med rumtema – Den seje LEGO City Måne-rumstation (60349) er fyldt med NASA-
inspirerede detaljer og funktioner til fantasifuld rumleg
• Hvad er der i æsken? – Alt, hvad børn behøver for at bygge en Måne-rumstation med en dokkende 
rumkapsel, samt 5 astronautminifigurer
• Designet til kreativ leg – Denne rumstation omfatter forsknings- og botaniklaboratorier, et soveområde 
og en rumkapsel, der dokker med stationen
• En gave til alle anledninger – Dette LEGO® legetøj kan gives som gave til fødselsdag, jul eller enhver 
anden anledning til børn fra 6 år
• Rumstationens dimensioner – I bygget tilstand er den seje Måne-rumstation over 13 cm høj, 32 cm lang 
og 28 cm bred
• Indeholder LEGO® minifigurtilbehør – Tilbehøret i dette legesæt med en rumstation omfatter et kamera, 
en skruenøgle, et bor, hjelme og planter
• Interaktiv byggeguide – Med appen LEGO® Byggevejledninger til smartphones og tablets kan børn 
zoome ind på, dreje og se modeller fra alle vinkler, mens de bygger
• Leg og lær – LEGO® City rumfartslegetøj er inspireret af rigtige NASA-maskiner, fartøjer og rumskibe og 
rummer ubegrænset leg baseret på virkeligheden Antal klodser 500

Pris vejl 499,00  / 303,95  eks moms Kolli 4



60348 Månebil V29

2057 6880 16

Produktfunktioner
• NASA-inspireret rumlegetøj til børn fra 6 år – Tag børns kreativitet til nye horisonter med LEGO® City 
bygge- og legesættet Månebil (60348)
• Hvad er der i æsken? – Alt, hvad børn behøver for at bygge en detaljeret og funktionsrig Månebil med 
meteornedslag samt 3 astronautminifigurer
• Byggelegetøj til fantasifuld leg – Den flotte Månebil har 12 hjul, så den kan køre i alle retninger, og 
masser af funktioner baseret på en rigtig månerover
• En sjov gave når som helst – LEGO® City legetøjet Månebil kan gives som gave til fødselsdag, jul eller 
enhver anden anledning til børn fra 6 år
• Leg på farten – I bygget tilstand er den seje Månebil over 10 cm høj, 14 cm lang og 10 cm bred, så børn 
kan tage den med sig overalt
• Indeholder LEGO® minifigurtilbehør – Dette legesæt med en månerover omfatter sjovt tilbehør til 
fantasifuld leg, bl.a. en sav, en skovl, en scanner til at scanne planeters overflade samt hjelme
• Trykt og digital vejledning – Dette byggesæt indeholder trykt billedbaseret byggevejledning og digital 
byggeguide i appen LEGO® Byggevejledninger
• Leg baseret på virkeligheden – LEGO® City rumfartslegetøj er inspireret af rigtige NASA-maskiner, fartøjer 
og rumskibe og rummer u begrænset leg baseret på det virkelige liv • Antal klodser 500

Pris vejl 299,95 / 172,35  eks moms Kolli 4



60350 Måneforskningsbase V29

2057 6880 17

Produktfunktioner
• LEGO® City byggesæt med rumtema – LEGO City legesættet Måneforskningsbase (60350) er fyldt med 
NASA-inspirerede detaljer til fantasifuld rumleg
• Hvad er der i æsken? – Alt, hvad børn behøver for at bygge en kuppelformet Måneforskningsbase og 
fartøjer, der omfatter en månelander, dronekran, VIPER-inspireret robot-rover og månebuggy, samt 6 
astronautminifigurer
• Designet til kreativ leg – Den seje Måneforskningsbase omfatter kuppelformede opholdsområder med 
botaniklaboratorium og garage på overfladeniveau samt moduler i form af et forskningslaboratorium, 
luftsluse og dockingtunnel
• En gave til en særlig anledning – Dette LEGO® rumlegetøj kan gives som gave til fødselsdag, jul eller 
enhver anden anledning til børn og rumfans fra 7 år
• Forskningsbasens dimensioner – I bygget tilstand er den seje Måneforskningsbase over 13 cm høj, 40 cm 
bred og 25 cm dyb
• Indeholder LEGO® minifigurtilbehør – Dette legesæt med en månebase omfatter sjovt tilbehør til 
fantasifuld leg, bl.a. en scanner til at scanne en planets overflade, planter, drikkekrus og hjelme
• Interaktiv digital byggeguide medfølger – Med appen LEGO® Byggevejledninger til smartphones og 
tablets kan børn zoome ind på, drej = e og se modeller fra alle vinkler, mens de bygger • Antal klodser 786

Pris vejl 899,00 / 547,60  eks moms Kolli 4



60296 Wheelie-stuntmotorcykel V29

2057 6880 18

Produktfunktioner
• Introducer børn fra 5 år til den spændende verden af LEGO® City Stuntz-legetøj med dette legesæt, der 
omfatter en svinghjulsdrevet stuntmotorcykel og den frygtløse figur Raze fra LEGO City tv-serien.
• Hvad er der i æsken? Alt, hvad børn behøver for at bygge en supercool, svinghjulsdrevet 
stuntmotorcykel, der kan lave fantastiske wheelies, samt en minifigur af karakteren Raze fra tv-serien 
LEGO City Adventures.
• Børn kan skubbe stuntmotorcyklen for at aktivere svinghjulet og derefter sende den afsted for at lave 
fantastiske wheelies og luftmanøvrer.
• LEGO® City sættet Wheelie-stuntmotorcykel er en perfekt gave til fødselsdag eller andre anledninger til 
børn, der elsker actionlegetøj.
• I færdigbygget tilstand er den seje Wheelie-stuntmotorcykel over 3 cm høj, 7 cm lang og mindre end 2 
cm bred.
• Kombiner stuntmotorcyklen i dette legesæt med andre sæt fra LEGO® City Stuntz-sortimentet, og få 
endnu flere sjove figurer og spektakulære stuntshows!
• Indeholder trykt byggevejledning og Instructions PLUS – en interaktiv byggeguide, der i sandhed gør 
LEGO® byggeri til en leg. En del af den gratis app LEGO Byggevejledninger.
• LEGO® City Stuntz-sæt gør børn til hovedpersoner i handlingen med seje legetøjsfartøjer og sjove figurer, 
der inspirerer til fantasifulde historier og leg • Antal klodser 14

Pris vejl 69,95 / 40,20  eks moms Kolli 5



60320 Brandstation V29

2057 6880 19

Produktfunktioner
• Brandvæsen-legesæt til børn fra 6 år – Gør børn til hovedpersoner i handlingen med LEGO® City sættet 
Brandstation (60320) med flere modeller, komplet med 2 karakterer fra tv-serien LEGO City Adventures
• Hvad er der i æsken? – Alt, hvad børn behøver for at bygge en 3-etagers brandstation, brandbil og 
helikopter, 5 minifigurer, en hunde- og en kattefigur samt en LEGO® vejplade, som kan forbindes til andre 
LEGO City legesæt
• Sjove funktioner udvider legen – Børn kan affyre LEGO® vandsplat-elementer fra 
brandslukningshelikopteren og vandpile-elementer fra brandbilen
• En gave til enhver anledning – Dette LEGO® brandvæsen-legetøj kan gives som gave til fødselsdag, jul 
eller som en overraskelse til unge LEGO byggere og børn, der gerne vil udvide deres LEGO by
• Masser af plads til leg – Med en garage, reception, brandfolkenes opholdsområde og et kontrolrum er 
den 3-etagers Brandstation over 30 cm høj, 34 cm bred og 32 cm dyb
• LEGO® minifigurtilbehør – Indeholder 4 hjelme og walkie-talkie, brandøkse, drikkekrus, pizzaæske og 
brandslukkerelementer
• Trykt og digital byggeguide – Med den gratis app LEGO® Byggevejledninger til smartphones og tablets 
kan børn zoome ind på, dreje og visualisere de færdige modeller, mens de bygger • Antal klodser 540

Pris vejl 499,00 / 303,95  eks moms Kolli 3



60317 Politijagt ved banken V29

2057 6880 20

Produktfunktioner
• Legesæt med masser af detaljer og funktioner – LEGO® City byggelegetøjet Politijagt ved banken er 
designet til børn, der elsker ac = tionfyldt leg, og til fans af tv-serien LEGO City Adventures
• Hvad er der i æsken? – Alt, hvad børn behøver for at bygge en bankbygning med masser af funktioner, 
skurkenes røveri-lastbil, poli = tihelikopter og politivogn samt 6 minifigurer, bl.a. 5 karakterer fra LEGO® 
City tv-serien
• Detaljer og funktioner – Børn kan folde skurkeness røveri-køretøj ud for at afsløre en personlift med 
trykluftsbor, få dele af bankmuren til at falde ud og affyre politihelikopterens netskyder
• En gave til enhver anledning – Dette LEGO® legetøj kan gives som gave til fødselsdag, jul eller som en 
overraskelse til unge LEGO byggere fra 7 år
• Byggesæt til leg og udstilling – I bygget tilstand er skurkens røveri-lastbil over 8 cm høj, 14 cm lang og 6 
cm bred
• Indeholder LEGO® minifigurtilbehør – Dette legesæt med polititema omfatter masser af sjovt tilbehør til 
fantasifuld leg, bl.a. pen = gesedler, en selvlysende lommelygte, telefon og håndjernselementer
• Omfatter interaktiv digital byggeguide – Med appen LEGO® Byggevejledninger til smartphones og tablets 
kan børn zoome ind på, dreje og se modeller fra alle vinkler, mens de bygger r • Antal klodser 915

Pris vejl 899,00 / 547,60  eks moms Kolli 3



60321 Brandkorps V29

2057 6880 21

Produktfunktioner
• Brandvæsen-legesæt til børn fra 7 år – Gør børn til hovedpersoner i handlingen med LEGO® City sættet 
Brandkorps (60321) med flere modeller, komplet med 2 karakterer fra tv-serien LEGO City Adventures
• Hvad er der i æsken? – Alt, hvad børn behøver for at bygge en brandbil, trailer, motorcykel, pickup, scene 
med brand på sardinfabr = ikken og meget mere, samt 7 minifigurer, en kattefigur og 2 killingefigurer
• Sjove funktioner udvider børns leg – Affyr LEGO® vandelementer for at slå flammerne tilbage, aktivér en 
smart funktion i containeren, og spild "hemmelig sauce"-elementer fra fabrikkens tank
• En gave til enhver anledning – Dette LEGO® City legesæt kan gives som gave til fødselsdag, jul eller som 
overraskelse til unge LEGO byggere og fans af tv-serien LEGO City Adventures
• Dimensioner – I bygget tilstand er sardinfabrikken over 30 cm høj, 34 cm bred og 32 cm dyb
• Masser af minifigurtilbehør – LEGO® tilbehøret omfatter et springlagen, en kost, en skovl, en brandøkse 
og en brandslukker
• Trykt og digital byggeguide – Med den gratis app LEGO® Byggevejledninger til smartphones og tablets 
kan børn zoome ind på, dreje og visualisere de færdige modeller, mens de bygger • Antal klodser 766

Pris vejl 899,00 / 547,60  eks moms Kolli 3



60328 Livredderstation på stranden V29

2057 6880 22

Produktfunktioner
• Legesæt med strandtema til børn fra 5 år – Dage på stranden er aldrig langt væk med LEGO® City 
byggelegetøjet Livredderstation på stranden (60328), der er designet til fantasifuld leg
• Hvad er der i æsken? – Alt, hvad børn behøver for at bygge en 2-etagers livredderstation, ATV, isvogn og 
strandscene med en palme, samt 4 minifigurer og krabbe- og skildpaddefigurer
• Designet til fantasifuld leg – Livredderstationen i 2 etager omfatter masser af igangsættere for legen, 
bl.a. et kontrolrum med arbejdsstation, teleskop og højttalere samt en legetøjs-ATV
• En gave til enhver anledning – Dette LEGO® legetøj kan gives som gave til fødselsdag, jul eller enhver 
anden anledning til børn fra 5 år
• Legetøj til leg og udstilling – I bygget tilstand er den seje Livredderstation på stranden over 15 cm høj, 22 
cm bred og 20 cm dyb
• LEGO® minifigurtilbehør udvider legen – Indeholder sjovt tilbehør til fantasifuld leg, såsom en gribetang 
til affald, en flaske, en redningskrans, en mobiltelefon og en kikkert
• Trykt og digital byggeguide – Med appen LEGO® Byggevejledninger til smartphones og tablets kan børn 
zoome ind på, dreje og se modeller fra alle vinkler, mens de bygger• Antal klodser 211

Pris vejl 269,95 / 155,10  eks moms Kolli 4



60318 Brandslukningshelikopter V29

2057 6880 23

Produktfunktioner
• Brandvæsen-legesæt til børn fra 4 år – Introducer børn til LEGO® leg med LEGO City legesættet
Brandslukningshelikopter (60318)
• Hvad er der i æsken? – Alt hvad der er nødvendigt for at bygge en Brandslukningshelikopter, samt 
minifigurer af brandmand og hotdogsælger, en skraldespand med LEGO® flammer og sjovt tilbehør, bl.a. 
en brændt hotdog
• Detaljer og funktioner – Helikopteren har drejelige rotorer, opbevaringsrum og et minifigurcockpit
• En gave til enhver anledning – Dette LEGO® City sæt kan gives som gave til fødselsdag, jul eller som en 
overraskelse til børn, der elsker fantasifuld leg
• Nem at tage med – I bygget tilstand er Brandslukningshelikopteren over 8 cm høj, 12 cm lang og 5 cm 
bred
• LEGO® tilbehør udvider legen – Minifigurernes tilbehør omfatter en hotdog, en brændt hotdog, 
pølsebrød, en walkie-talkie og en pilothjelm
• Designet til unge byggere – Dette 4+-sæt indeholder et LEGO® startklodselement, billedbaseret 
byggeguide og interaktive digitale v = ejledninger i den gratis app LEGO Byggevejledninger
• Hjælp børn med at udvikle evner for livet – LEGO® City legesæt er designet til at styrke fysiske 
færdigheder og selvtillid gennem kreativ leg • Antal klodser 53

Pris vejl 99,95 / 57,50  eks moms Kolli 4



60324 Mobilkran V29

2057 6880 24

Produktfunktioner
• Legesæt med entreprenørmaskine – Det er nu endnu mere spændende at bygge LEGO® City med denne 
mobilkran, der omfatter masser af autentiske detaljer og funktioner til timevis af fantasifuld leg
• Hvad er der i æsken? – Alt, hvad børn behøver for at bygge en multifunktionel mobilkran, samt en 
LEGO® City vejplade, der kan forb = indes til andre legesæt, og minifigurer af en kører og en kranfører
• Ligesom den ægte vare – Børn kan sænke støttebenene, dreje og forlænge kranarmen og hæve og 
sænke spillet
• Et sjovt legetøj til børn – LEGO® City legesættet Mobilkran (60324) kan gives som gave til fødselsdag 
eller enhver anden anledning til drenge og piger fra 7 år
• Ideel til leg og udstilling – I bygget tilstand er den flotte Mobilkran over 9 cm høj, 25 cm lang og 8 cm 
bred
• Vigtigt minifigurtilbehør – Tilbehøret omfatter en skruenøgle, walkie-talkie og 2 sikkerhedshjelme
• Omfatter trykt og digital byggeguide – Med den gratis app LEGO® Byggevejledninger til smartphones og 
tablets kan børn zoome ind på, dreje og se modellen fra alle vinkler, mens de bygger
• Hjælp børn med at vokse – LEGO® City sæt fra Fantastiske fartøjer hjælper børn med at udvikle selvtillid 
og vigtige færdigheder for livet med realistiske modeller og sjove figure• Antal klodser 340

Pris vejl 399,00 / 243,05  eks moms Kolli 4



60312 Politibil V29

2057 6880 25

Produktfunktioner
• Legetøj med politibil til børn fra 5 år – Giv den kreative leg et ekstra gear med LEGO® City bygge- og 
legesættet Politibil (60312)
• Hvad er der i æsken? – Alt, hvad børn skal bruge for at bygge en politibil med plads bag rattet til den 
medfølgende minifigur af en politibetjent
• Byggelegetøj til fantasifuld leg – Børn kan udforske den seje Politibil, mens de bygger, og derefter sætte 
politibetjenten bag rattet og drage ud på eventyrfyldte skurkejagter
• En sjov gave når som helst – LEGO® City legetøjet Politibil kan gives som gave til fødselsdag, jul eller 
enhver anden anledning til børn fra 5 år
• Leg på farten – I bygget tilstand er den seje Politibil over 4 cm høj, 11 cm lang og 5 cm bred. Perfekt til 
leg overalt, hvor børn tager hen
• Indeholder LEGO® minifigurtilbehør – Dette legetøj med en politibil omfatter elementer af en 
lommelygte og politikasket til den medfølgende minifigur af en politibetjent
• Vejledning til små byggere – Dette byggesæt indeholder trykt billedbaseret byggevejledning og digital 
byggeguide i appen LEGO® Byg = gevejledninger
• Leg baseret på virkeligheden – LEGO® City legesæt indeholder bygninger, fartøjer og figurer, der 
inspirerer til fantasifuld rolleleg baseret på scenarier fra virkeligheden • Antal klodser 94

Pris vejl 89,95 / 514,70  eks moms Kolli 4



60323 Stuntfly V29

2057 6880 26

Produktfunktioner
• Send den kreative leg mod skyerne – Børns fantasi kan flyve frit med LEGO® City byggesættet Stuntfly 
(60323). En supersonisk introduktion til LEGO City universet med Fantastiske fartøjer
• Hvad er der i æsken? – Alt, hvad børn behøver for at bygge et legetøjs-stuntfly med landingshjul, 
justerbare halefinner og en flam = mende raketmotor bagpå, samt en pilotminifigur
• Sjovt legetøjsfly – Børn kan åbne cockpittet og placere pilotminifiguren deri, før de drøner af sted for at 
udføre spændende, højtflyvende og actionfyldte stunts, der vil begejstre publikum
• En gave til enhver anledning – En gaveidé til jul, fødselsdag eller andre lejligheder til drenge og piger fra 
5 år
• Nemt at transportere og opbevare – I bygget tilstand er det seje LEGO® City Stuntfly over 8 cm højt, 16 
cm langt og 16 cm bredt
• Batterifrit legesæt – Dette legetøjs-stuntfly drives af børns fantasi
• Omfatter trykt og digital byggeguide – Med den gratis app LEGO® Byggevejledninger til smartphones og 
tablets kan børn zoome ind på, dreje og se modellen fra alle vinkler, mens de bygger • Antal klodser 59

Pris vejl 99,95 / 57,50 eks moms Kolli 4



60329 Skoledag V29

2057 6880 27

Produktfunktioner
• LEGO® City legesæt med skoletema til børn fra 6 år – LEGO City byggesættet Skoledag (60329) er fyldt 
med detaljer til fantasifuld leg
• Hvad er der i æsken? – Alt, hvad børn behøver for at bygge en skolebygning i 2 etager med skolegård, 
skolebus, busstoppested, cykel og 7 minifigurer, bl.a. 2 karakterer fra LEGO® City tv-serien, samt en 
egernfigur
• Kreativ leg for børn – Skolen har 2 klasseværelser fyldt med legetøjsudstyr, der stimulerer til fantasifuld 
leg, bl.a. en bunsenbr = ænder, anatomisk skelet, skoleborde, tavle, guitar, trommer og en mikrofon
• En gave til en særlig anledning – Dette LEGO® legetøj kan gives som gave til fødselsdag, jul eller enhver 
anden anledning til unge LEGO byggere fra 6 år
• En skole bygget til leg – I bygget tilstand er skolebygningen over 15 cm høj, 27 cm bred og 25 cm dyb
• Indeholder LEGO® minifigurtilbehør – Dette legesæt med skoletema omfatter sjovt minifigurtilbehør til 
fantasifuld leg, bl.a. et kamera, hjelme, tasker, guitar og trommestikker
• Interaktiv digital byggeguide medfølger – Med appen LEGO® Byggevejledninger til smartphones og 
tablets kan børn zoome ind på, drej = e og se modeller fra alle vinkler, mens de bygger • Antal klodser 433

Pris vejl 499,00  / 303,95 eks moms Kolli 4



60329 Skoledag V29

2057 6880 28

Produktfunktioner
• LEGO® City legesæt med skoletema til børn fra 6 år – LEGO City byggesættet Skoledag (60329) er fyldt 
med detaljer til fantasifuld leg
• Hvad er der i æsken? – Alt, hvad børn behøver for at bygge en skolebygning i 2 etager med skolegård, 
skolebus, busstoppested, cykel og 7 minifigurer, bl.a. 2 karakterer fra LEGO® City tv-serien, samt en 
egernfigur
• Kreativ leg for børn – Skolen har 2 klasseværelser fyldt med legetøjsudstyr, der stimulerer til fantasifuld 
leg, bl.a. en bunsenbr = ænder, anatomisk skelet, skoleborde, tavle, guitar, trommer og en mikrofon
• En gave til en særlig anledning – Dette LEGO® legetøj kan gives som gave til fødselsdag, jul eller enhver 
anden anledning til unge LEGO byggere fra 6 år
• En skole bygget til leg – I bygget tilstand er skolebygningen over 15 cm høj, 27 cm bred og 25 cm dyb
• Indeholder LEGO® minifigurtilbehør – Dette legesæt med skoletema omfatter sjovt minifigurtilbehør til 
fantasifuld leg, bl.a. et kamera, hjelme, tasker, guitar og trommestikker
• Interaktiv digital byggeguide medfølger – Med appen LEGO® Byggevejledninger til smartphones og 
tablets kan børn zoome ind på, drej = e og se modeller fra alle vinkler, mens de bygger • Antal klodser 433

Pris vejl 499,00  / 303,95 eks moms Kolli 4



60319 Brandslukning og politijagt V29

2057 6880 29

Produktfunktioner
• Actionlegetøj til børn fra 5 år – Åbn for en verden af actionfyldt leg med LEGO® Citysættet lege 
Brandslukning og politijagt (60319), komplet med en karakter fra tv-serien LEGO City Adventures
• Hvad er der i æsken? – Indeholder en brandvæsen-pickup med drone, politimotorcykel, skurkens bil, 
brandscene med trafiklys, kattefigur og 3 minifigurer, bl.a. karakteren Bob fra LEGO® City tv-serien
• Detaljer og funktioner – Børn kan affyre LEGO® vandsplat-elementer fra dronen, aktivere det væltede 
trafiklys og hæve og sænke LEGO flammerne på brandstedet
• En gave til fødselsdag eller enhver anden anledning – Dette LEGO® City legesæt med brandvæsentema
er designet til børn fra 5 år, der elsker fantasifuld rolleleg
• Dimensioner – Brandvæsnets pickup med legetøjsdrone ombord, som er en del af dette sæt med flere 
modeller, er over 6 cm høj, 16 cm lang og 7 cm bred
• Sjovt LEGO® tilbehør – Tilbehørselementerne i dette sæt omfatter en fisk, håndjern, 2 walkie-talkier, 3 
pengeseddel-elementer og skurkens sæk
• Omfatter trykt og digital byggeguide – Med den gratis app LEGO® Byggevejledninger til smartphones og 
tablets kan børn zoome ind på, dreje og visualisere den færdige model, mens de bygger• Antal klodser 
295

Pris vejl 259,95  / 149,50 eks moms Kolli 4



60316 Politistation V29

2057 6880 30

Produktfunktioner
• Politistation-legesæt inspireret af LEGO® City tv-serien – LEGO City sættet Politistation (60316) er 
spækket med inspiration til børn og fans af tv-serien LEGO City Adventures
• Hvad er der i æsken? – Alt, hvad børn behøver for at bygge en 3-etagers politistation, patruljevogn, 
helikopter og skraldevogn, samt en hundefigur og 5 minifigurer, bl.a. 3 karakterer fra LEGO City tv-serien
• Detaljer og funktioner – Skraldebilen har en containerlift og 2 rambukke til at smadre den "flugtvenlige" 
fængselsmur. Sættet omfatter også en vejplade, som kan bruges til at forbinde modellen til andre LEGO® 
City sæt
• En gave til enhver anledning – Dette LEGO® City politilegetøj kan gives som gave til fødselsdag, jul eller 
som en overraskelse til børn fra 6 år
• Byggesæt til leg og udstilling – I bygget tilstand er den seje Politistation over 27 cm høj, 28 cm bred og 
11 cm dyb
• Indeholder LEGO® minifigurtilbehør – Dette legesæt med polititema omfatter masser af sjovt tilbehør til 
fantasifuld leg, bl.a. wal = kie-talkie, kamera, hunde-hømhøm og donut-elementer
• Omfatter interaktiv digital byggeguide – Med appen LEGO® Byggevejledninger til smartphones og tablets 
kan børn zoome ind på, dreje og se modeller fra alle vinkler, mens de bygger• Antal klodser 668

Pris vejl 549,00  / 334,40 eks moms Kolli 3



60343 Redningshelikopter-transporter V29

2057 6880 31

Produktfunktioner
• Legesæt med transport- og redningstema – LEGO® City byggesættet Redningshelikopter-transporter 
(60343) er fyldt med LEGO inspiration til fantasifuld leg
• Hvad er der i æsken? – Alt, hvad børn behøver for at bygge en lastbil med fladbundet anhænger og 
redningshelikopter samt minifigurer af lastbilchauffør og pilot
• Realistiske detaljer – Legetøjslastbilen har en lang trailer med flad bund og udfoldelige advarselslamper, 
og redningshelikopteren har drejelige rotorer og plads til den medfølgende båre
• Sjovt legetøj til børn, der elsker kreativ leg – Sættet vil være en sjov gave til fødselsdag eller andre 
anledninger til børn fra 5 år
• Dimensioner – Lastbilen (med helikopteren ombord) er over 11 cm høj, 39 cm lang og 8 cm bred
• Minifigurtilbehør – LEGO® tilbehøret i dette sæt omfatter en walkie-talkie og en båre
• Omfatter trykt og digital guide – Med den gratis app LEGO® Byggevejledninger til smartphones og 
tablets kan børn zoome ind på, dre = je og visualisere den færdige model, mens de bygger
• Børn lærer, mens de leger – LEGO® City sæt fra Fantastiske fartøjer er realistisk detaljeret legetøj og 
sjove figurer, der hjælper børn med at udvikle selvtillid og vigtige færdigheder for livet gennem 
ubegrænset kreativ leg• Antal klodser 215

Pris vejl 259,95  / 149,358 eks moms Kolli 4



60311 Ild-stuntmotorcykel V29

2057 6880 32

Produktfunktioner
• Børn kan lave actionfyldte forestillinger med det fantastiske legesæt LEGO® City Ild-stuntmotorcykel 
(60311), der indeholder en cool svinghjulsdrevet stuntmotorcykel og karakteren Freya McCloud fra LEGO 
City tv-serien.
• Hvad er der i æsken? Alt, hvad børn behøver for at bygge en svinghjulsdrevet stuntmotorcykel, samt en 
minifigur af brandchefen Freya McCloud fra tv-serien LEGO City Adventures.
• Børn kan skubbe stuntmotorcyklen for at aktivere svinghjulet og derefter slippe den løs for at lave 
fantastiske spring, luftmanøvrer og landinger.
• LEGO® City legesættet Ild-stuntmotorcykel vil være en perfekt gaveidé til jul, fødselsdag eller enhver 
anden anledning til stuntfans og børn fra 5 år.
• Den seje Ild-stuntmotorcykel er over 3 cm høj, 6 cm lang og mindre ende 2 cm opdrættet.
• Kombiner legesættet med andre sæt fra LEGO® City Stuntz-sortimentet, og skab endnu flere actionfyldte
stuntshows.
• Indeholder trykt byggevejledning og Instructions PLUS – en del af den gratis app LEGO® 
Byggevejledninger til smartenheder. Den interaktive guide gør LEGO byggeri til en leg!
• LEGO® City Stuntz-sæt gør børn til hovedpersoner i handlingen med seje legetøjsfartøjer og sjove figurer, 
der inspirerer til fantasifulde historier og leg baseret på scenarier fra virkeligheden. Antal klodser 11

Pris vejl 69,95  / 40,20 eks moms Kolli 5



60315 Mobil politikommandocentral V29

2057 6880 33

Produktfunktioner
• Politilegesæt inspireret af LEGO® City tv-serien – LEGO City sættet Mobil politikommandocentral (60315) 
er spækket med inspiration til børn og fans af tv-serien LEGO City Adventures
• Hvad er der i æsken? – Alt, hvad børn behøver for at bygge politiets pickup, trailer med fængsel, drone, 
ATV og en traktor med trailer, samt 4 minifigurer, bl.a. 3 karakterer fra LEGO City tv-serien
• Detaljer og funktioner – Børn kan affyre æggesplat-elementer fra traktorenens trailer, aktivere 
fængelsflugtfunktionen og vippe ATV'en for at styre den i alle retninger
• En gave til enhver anledning – Dette LEGO® City politilegetøj kan gives som gave til fødselsdag, jul eller 
andre anledninger til børn og fans af tv-serien LEGO City Adventures fra 6 år
• Detaljerede modeller til leg og udstilling – I bygget tilstand er politiets pickup over 6 cm høj, 16 cm lang 
og 6 cm bred
• Indeholder LEGO® minifigurtilbehør – Dette legesæt med polititema omfatter masser af sjovt tilbehør til 
fantasifuld leg, bl.a. en fjernstyring til dronen, håndjern og æg-elementer
• Interaktiv digital byggeguide medfølger – Med appen LEGO® Byggevejledninger til smartphones og 
tablets kan børn zoome ind på, drej = e og se modeller fra alle vinkler, mens de bygger. Antal klodser 436

Pris vejl 399,00  / 243,10 eks moms Kolli 3



60295 Stuntshow-arena V29

2057 6880 34

Produktfunktioner
• Sæt scenen for actionfyldt leg med LEGO® City legesættet Stuntshow-arena (60295) – fyldt med 
spændende rekvisitter og udfordringer til seje konkurrencer og forestillinger, der vil begejstre publikum.
• Hvad er der i æsken? Alt, hvad børn behøver for at bygge 2 mo = nstertrucks, 2 biler med tage, der kan 
kollapse, en ildring, startramper, svinghjulsdrevet stuntmotorcykel, pølsebod, sejrsskammel, 6 minifigurer 
og meget mere.
• Børn kan iscenesætte fantastiske forestillinger og konkurrencer med en svinghjulsdrevet stuntmotorcykel 
og 2 bilknusende monstertrucks. Kombiner sættet med andre sæt fra LEGO® City Stuntz-sortimentet for at 
få endnu mere sjov!
• En imponerende gave til fødselsdag eller enhver anden anledning til børn og stuntfans fra 6 år.
• Jeg færdigbygget tilstand er monstertrucken over 11 cm høj, 14 cm lang og 9 cm opdrættet.
• Ingen brug for batterier. Stuntshow-arenaen drives af svinghjulsteknologi og børns fantasi.
• Indeholder trykt byggevejledning og Instructions PLUS – en del af den gratis app LEGO® 
Byggevejledninger til smartenheder. Denne interaktive byggeguide hjælper børn med at blive til 
mesterbyggere.ger. Antal klodser 668

Pris vejl 899,00  / 547,60 eks moms Kolli 4



60294 Stuntshow-lastbil V29

2057 6880 35

Produktfunktioner
• Sæt scenen for actionfyldt leg med det førsteklasses LEGO® City legesæt Stuntshow-lastbil (60294), der 
omfatter en svinghjulsdrevet stuntmotorcykel og sjove rekvisitter, som kan bruges til at udføre fantastiske 
stunts.
• Hvad er der i æsken? Alt, hvad børn behøver for at bygge en kæmpe lastbil med plads til start- og 
landingsramper, fungerende falde-i-vandet-tank, svinghjulsdrevet stuntmotorcykel, 4 minifigurer med 
tilbehør og meget mere.
• Det fantastiske lastbilsæt indeholder alt, hvad der skal til for at iscenesætte spændende stuntevents. 
Børn kan aktivere og starte stuntmotorcyklen for at udløse vandbassin-funktionen og udføre spektakulære 
spring og landinger.
• En imponerende gave til fødselsdag eller enhver anden anledning til børn fra 6 år. Kombiner sættet med 
andre sæt fra LEGO® City Stuntz-sortimentet, og skab endnu mere spektakulære og actionfyldte stunts!
• I færdigbygget tilstand er den seje Stuntshow-lastbil over 16 cm høj, 48 cm lang og 7 cm opdrættet.
• Ingen brug for batterier. Stuntmotorcyklen i dette legesæt med lastbil drives af svinghjulsteknologi – alt 
andet drives af børns fantasi!
• Omfatter trykt byggevejledning og Instructions PLUS – en del af den gratis app LEGO® Byggevejledninger 
til smartenheder. Antal klodser 420

Pris vejl 499,00  / 303,95 eks moms Kolli 4



60301 Vildtrednings-offroader V29

2057 6880 36

Produktfunktioner
• Byggesættet LEGO® City Vildtregnings-offroader (60301) er perfekt til børn fra 4 år, der elsker dyr og 
fantasifuld leg, samt til fans af tv-serien LEGO City Adventures.
• Hvad er der i æsken? Dette byggesæt indeholder alt, hvad børn skal bruge til at bygge en firhjulstrækker, 
jetski og flodscene, og desuden Jessica Sharpe, minifigurer af parkbetjent og naturforsker samt figurer af 
løve, løveunge og slange.
• Børn kan aktivere broens kollapsfunktion, bruge offroaderens kranspil og udspille realistiske historier i 
naturen med ikoniske dyr og figuren Jessica Sharpe fra tv-serien LEGO® City Adventures.
• En fremregende gaveidé til fødselsdag eller enhver anden anledning. Sættet rummer timevis af sjov for 
børn fra 4 år og kan kombineres med andre LEGO® City Vilde dyr-sæt for at skabe flere eventyr med 
dyretema.
• Jeg færdigbygget tilstand er Vildtrednings-offroaderen over 6 cm høj, 14 cm lang og 7 cm bred.
• LEGO® tilbehøret omfatter et slangeæg, slangefanger, 2 kasser, kikkert, walkie-talkie, kamera, knogler, 
flaske, pølse og hårbørste.
• Dette LEGO® 4+-byggesæt indeholder trykt og digital byggevejledning samt et startklodselement, så selv 
førstegangsbyggere stolt kan bygge deres eget LEGO legetøj!. Antal klodser 157

Pris vejl 399,00  / 243,05 eks moms Kolli 4



60345 Torvevogn V29

2057 6880 37

Produktfunktioner
• Legetøj med kørende gårdbutik til børn – Børn, der er vilde med at lege butik, vil elske denne LEGO® City 
Torvevogn (60345), der er fyldt med inspirerende detaljer og funktioner til timevis af fantasifuld leg
• Hvad er der i æsken? – Alt, hvad børn behøver for at bygge en mobil gårdbutik og et grøntsagsbed med 
masser af funktioner og detaljer, der inspirerer til leg, samt 3 minifigurer, bl.a. en LEGO® City tv-karakter 
og en kaninfigur
• Sjove funktioner – Torvevognen har et vindue til servering, sidedøre og bagdøre, der kan åbnes, og 
førerhus til en minifigur, og så har grøntsagsbedet en sjov funktion til dyrkning af gulerødder
• En gave til alle anledninger – Legesættet Torvevogn kan gives som julegave, fødselsdagsgave eller til 
enhver lejlighed til drenge og piger fra 5 år
• Størrelse – I færdigbygget tilstand er den flotte LEGO® City Torvevogn over 10 cm høj, 25 cm lang og 17 
cm bred
• Designet til unge LEGO® fans – Indeholder en billedbaseret trykt byggevejledning til hvert legetøj, som er 
nem at følge
• Sjovt tilbehør – LEGO® minifigurtilbehøret omfatter legetøj i form af vandkande, skovl, høtyv, tønde, 
gulerødder, græskar, majs, druer, jalapenos og æbler
• Leg og lær – Bygninger, omgivelser, fartøjer og figurer i LEGO® City!. Antal klodser 310

Pris vejl 269,95  / 155,25 eks moms Kolli 4



60322 Racerbil V29

2057 6880 38

Produktfunktioner
• Raceraction for børn fra 4 år – Oplev fantasifuld leg i overhalingsbanen med LEGO® City legesættet
Racerbil (60322). En sjov introduktion til LEGO City universet af Fantastiske fartøjer
• Hvad er der i æsken? – Alt, hvad børn behøver for at bygge en legetøjs-racerbil samt en pokal, værktøj 
og minifigurer af en fører og en mekaniker
• Detaljer i F1-stil – Børn kan udforske racerbilen, mens de bygger, og derefter sætte føreren bag rattet og 
opleve timevis af fantasifuldt racersjov
• En sjov gave når som helst – LEGO® City byggesættet med en racerbil fra Fantastiske fartøjer kan gives 
som gave til fødselsdag, jul eller enhver anden anledning til børn fra 4 år
• Leg på farten – I bygget tilstand er racerbilen over 3 cm høj, 11 cm lang og 5 cm bred, så børn kan lege 
med den overalt, hvor de tager hen
• Indeholder sjovt minifigurtilbehør – Dette legesæt med en racerbil omfatter en LEGO® hammer, 
skruenøgle, styrthjelm og pokal, til raceraction og pitstop-reparationer foretaget af minifigurerne
• Vejledning til unge byggere – Dette 4+-sæt indeholder et LEGO® startklodselement, billedbaseret 
byggevejledning og digital byggeguide i den gratis app LEGO Byggevejledninger
• Giv den kreative leg et ekstra gear – LEGO® City legesæt fra Fantastiske Antal klodser 46

Pris vejl 99,95  / 57,40 eks moms Kolli 4



60330 Sygehus V29

2057 6880 39

Produktfunktioner
• LEGO® City byggesæt med hospitalstema til børn fra 7 år – Legesættet LEGO City Hospital (60330) er 
fyldt med detaljer, der stimulerer til fantasifuld leg
• Hvad er der i æsken? – Alt, hvad børn skal bruge for at bygge et hospital med mange rum, en ambulance 
og en redningshelikopter, samt 12 minifigurer, bl.a. 4 karakterer fra tv-serien LEGO City Adventures
• Designet til kreativ leg – Ambulancen har plads til den medfølgende båre, og børn kan skubbe 
minifigurpatienter ind og ud af MR-scanneren
• En gave til spirende læger og sygeplejersker – Dette LEGO® City legetøj kan gives som gave til fødselsdag, 
jul eller som en overraskelse til børn fra 7 år
• Dimensioner – I bygget tilstand er hospitalet over 24 cm, højt 28 cm bredt og 25 cm dybt
• Indeholder LEGO® minifigurtilbehør – Dette hospitalslegesæt omfatter masser af sjovt tilbehør til 
fantasifuld leg, bl.a. en gipsbandage, sprøjte og kørestol
• Omfatter interaktiv digital byggeguide – Med appen LEGO® Byggevejledninger til smartphones og tablets 
kan børn zoome ind på, dreje og se modeller fra alle vinkler, mens de bygger
• Styrk kreative børns evner – Børn udvikler selvtillid og vigtige færdigheder for livet, mens de leger
Antal klodser 816

Pris vejl 899,00  / 547,60 eks moms Kolli 3



60314 Politijagt med isbil V29

2057 6880 40

Produktfunktioner
• Politilegesæt inspireret af LEGO® City tv-serien – LEGO City sættet Politijagt med isbil (60314) er spækket 
med inspiration til børn og fans af tv-serien LEGO City Adventures
• Hvad er der i æsken? – Alt, hvad børn behøver for at bygge skurkenes farverige isbil, politiets 
patruljevogn og en hæveautomat samt 3 minifigurer, bl.a. 2 karakterer fra LEGO City tv-serien
• Detaljer og funktioner – Børn kan affyre splatelementer fra isbilen, lægge dækflænsere ud fra politiets 
interceptor-vogn og udspille scener fra tv-serien LEGO® City Adventures
• En gave til enhver anledning – Dette LEGO® City politilegetøj kan gives som gave til fødselsdag, jul eller 
som en overraskelse til børn fra 5 år
• Byggesæt til leg og udstilling – I bygget tilstand er isbilen over 12 cm høj, 15 cm lang og 5 cm bred
• Indeholder LEGO® minifigurtilbehør – Dette legesæt med polititema omfatter masser af sjovt tilbehør til 
fantasifuld leg, bl.a. håndjern, en forbryders brækjern og iselementer
• Omfatter interaktiv digital byggeguide – Med appen LEGO® Byggevejledninger til smartphones og tablets 
kan børn zoome ind på, dreje og se modeller fra alle vinkler, mens de bygger Antal klodser 317

Pris vejl 259,95  / 149,35 eks moms Kolli 4



60325 Lastbil med cementblander V29

2057 6880 41

roduktfunktioner
• Sjov entreprenørmaskine – Byggeriet bliver endnu sjovere med den seje LEGO® City Lastbil med 
cementblander (60325). Dette inspirerende legesæt med en lastbil er designet til børn fra 4 år og rummer 
meget mere end beton
• Hvad er der i æsken? – Alt, hvad børn behøver for at bygge den smarte LEGO® City lastbil med 
cementblander, samt legetøjstilbehør i form af trillebør, trykluftsbor, vejskilt og 2 minifigurer af arbejdere
• Realistisk leg – Lastbilen med cementblander omfatter en roterende blandetromle, der kan hælde 
betonelementer ned ad den udfoldelige sliske bag på køretøjet, ligesom i virkeligheden
• Et sjovt legetøj til børn – Kan gives som gave til fødselsdag eller enhver anden anledning til drenge og 
piger fra 4 år
• Nem at transportere og opbevare – I bygget tilstand er den smarte LEGO® City Lastbil med 
cementblander over 9 cm høj, 14 cm lang og 7 cm bred
• Et LEGO® City 4+-legesæt – Indeholder et LEGO startklodselement, billedbaseret byggevejledning og 
digital byggeguide i den gratis app LEGO Byggevejledninger
• Omfatter en interaktiv byggeguide – Med den gratis app LEGO® Byggevejledninger til smartphones og 
tablets kan børn zoome ind på, dreje og se modellen fra alle vinkler, mens de bygger Antal klodser 85

Pris vejl 179,95  / 103,40 eks moms Kolli 4



60300 Vildtrednings-ATV V29

2057 6880 42

Produktfunktioner
• LEGO® City Vildtrednings-ATV (60300) med sjove figurer af dyr og naturforsker, en styrbar ATV og en lille 
savannescene er perfekt til spirende eventyrere fra 5 år.
• Hvad er der i æsken? Alt hvad børn behøver for at bygge en styrbar ATV med gribeværktøj og drone samt 
elementer i form af træ, banan og pølle, en minifigur af en naturforsker, 2 abefigurer og en skorpionfigur.
• Børn kan vippe le = getøjs-ATV'en for at styre til venstre og højre, bruge gribeværktøjet til at flytte 
skorpionen og udspille sjove dyreredningshistorier med dette kreative byggesæt.
• En perfekt gave til fødselsdag eller enhver anden anledning til dyreelskere. Børn kan også kombinere 
dette byggesæt med andre fra LEGO® City Vilde dyr-sortimentet og opleve endnu mere action og eventyr.
• I færdigbygget tilstand er Vildrednings-ATV'en over 4 cm høj, 7 cm lang og 5 cm bred, så der er masser af 
plads til minifiguren af naturforskeren og til dronen og gribeværktøjet.
• Bruger ingen batterier. Dette byggesæt drives af spirende eventyrere med stor fantasi.
• Indeholder en nem byggevejledning og Instructions PLUS – en del af den gratis app LEGO® 
Byggevejledninger til smartenheder. Denne interaktive byggeguide hjælper børn med at blive til 
mesterbyggere. Antal klodser 74

Pris vejl 99,95  / 57,42 eks moms Kolli 4



60302 Vildtredningsaktion V29

2057 6880 43

Produktfunktioner
• Byggesættet LEGO® City Vildtredningsaktion (60302) er fyldt med spændende funktioner og detaljer, 
ikoniske dyrefigurer og inspirerende figurer, der sikrer endeløs leg med vildtredningsmissioner.
• Indeholder alt, hvad børn skal bruge til at bygge en helikopter med kranspil, bæltekøretøj, 
dyrlægestation og savannescene med jordskredsfunktion og desuden figurer af elefant, elefantunge, 
krokodille og 2 aber samt 4 minifigurer.
• Børn kan trykke på en udløser for at aktivere træ- og stenskredet. Helikopteren har et fungerende 
kranspil, drejelige rotorer og lastrum. Bæltekøretøjet har en aftagelig hejsekæde og opbevaringsrum.
• Suveræn gave til fødselsdag eller enhver anden anledning til børn fra 6 år. Byggesættet kan også 
kombineres med andre fra LEGO® City Vilde dyr-sortimentet for at skabe endnu mere action og eventyr.
• Helikopteren med kranspil i byggesættet LEGO® City Vildtredningsaktion er over 12 cm høj, 35 cm lang 
og 31 cm opdrættet.
• LEGO® tilbehøret omfatter forstørrelsesglas, banan, gipsbandage til en abe, kop, diverse 
laboratorieudstyr og et krokodilleæg.
• Indeholder en nem byggevejledning og Instructions PLUS – en del af den gratis app LEGO® 
Byggevejledninger til smartenheder. Denne interaktive byggeguide hjælper børn med at blive til 
mesterbyggere. Antal klodser 525

Pris vejl 799,00  / 486,70 eks moms Kolli 4



60291 Familiehus V29

2057 6880 44

Produktfunktioner
• Det imponerende LEGO® City legesæt Familiehus (60291) er hjemsted for masser af sjove funktioner og 
detaljer, der vil inspirere til timevis af fantasifuld leg for drenge og piger fra 5 år.
• Hvad er der i æsken? Alt, hvad børn behøver for at bygge et legetøj i form af et 3-etagers økohus med 
solpaneler, ladestation, elektrisk bil og meget mere, samt minifigurer af mor, far, datter og søn og en 
labradorfigur.
• Familiehuset er fyldt med realistiske detaljer, som børn vil elske. Og med det medfølgende LEGO® City 
vejpladesystem kan børn forbinde sættet med andre legesæt og skabe deres egen by!
• LEGO® City legesættet Familiehus er en oplagt gaveidé til jul, fødselsdag eller enhver anden anledning til 
LEGO City fans og børn fra 5 år, som elsker kreativ leg.
• I bygget tilstand er familiehuset over 22 cm højt, 25 cm bredt og 25 cm dybt, mens den elektriske bil er 
over 5 cm høj, 11 cm lang og 4 cm bred.
• LEGO® tilbehørselementerne omfatter et legetøjssværd, guitar og højttaler, pensel og gryde, radio, 
pokal, hockeystave, spillekonsol og et fladskærms-tv.
• Indeholder en trykt byggevejledning og Instructions PLUS – en del af den gratis app LEGO® 
Byggevejledninger til smartenheder = . Denne interaktive byggeguide hjælper børn med at blive til 
mesterbyggere!. Antal klodser 388

Pris vejl 419,00  / 255,25 eks moms Kolli 4



60287 Traktor V29

2057 6880 45

Produktfunktioner
• Hjælp kreativiteten med at få godt vejgreb med det ikoniske LEGO® City legesæt Traktor (60287), en 
imponerende introduktion til den spændende LEGO City verden. Ideelt til drenge og piger fra 5 år.
• Hvad er der i æsken? Alt, hvad børn skal bruge til at skabe en sej legetøjstraktor med masser af 
realistiske detaljer, samt 2 halmballer, en kasse med grøntsagselementer, minifigurer af landmand og 
datter samt en kaninfigur.
• LEGO® City legetøjet Traktor (60287) har store bagdæk, en løfteskovl, der kan vippes, hævbar bom og 
førerhus til en minifigur. Børn kan kombinere det med andre LEGO legetøjssæt for at få sjov leg og lave 
seje opstillinger.
• LEGO® City traktorlegetøjet indgår i serien Fantastiske fartøjer og vil være en fremragende gaveidé til jul, 
fødselsdag eller enhver anden anledning til drenge og piger fra 5 år.
• Jeg har bygget tilstand er traktoren over 10 cm høj, 17 cm lang og 7 cm opdrættet.
• Tilbehøret omfatter en kasse med græskar, æble og gulerødder samt 2 halmballer.
• Indeholder en byggevejledning og Instructions PLUS – en interaktiv byggeguide til børn. En del af den 
gratis app LEGO® Byggevejledninger til smartenheder. Antal klodser 148

Pris vejl 179,95 / 103,40 eks moms Kolli 6



60284 Vejarbejdsvogn V29

2057 6880 46

Produktfunktioner
• Her er en ideel introduktion til den spændende LEGO® City verden. Dette legesæt er perfekt til drenge 
og piger fra 4 år og er designet til at inspirere til kreativ, selvstændig leg baseret på scenarier fra 
virkeligheden.
• LEGO® City legesættet Vejarbejdsvogn (60284) indeholder en frontlæsser, trillebør, trafikkegler, 
vejarbejdsskilt og en skovl samt en minifigur af en vejarbejder og en rottefigur.
• Børn kan afspærre områder med vejarbejdsskiltet og trafikkeglerne, fylde og vippe frontlæsserens skovl 
og udspille sjove scenarier med minifiguren af en vejarbejder og rottefiguren.
• Med LEGO® City 4+-sæt kan børn og voksne opdage glæden ved at bygge og lege sammen. De 
medfølgende startklodser og enkle byggevejledninger styrker vigtige livsfærdigheder hos børn trin for trin.
• Jeg har bygget tilstand er vognen over 8 cm høj, 8 cm lang og 6 cm opdrættet.
• Tilbehøret i sættet omfatter en sikkerhedshjelm.
• Indeholder en nem 4+-byggevejledning og Instructions PLUS – en del af den gratis app LEGO® 
Byggevejledninger til smartenheder. Denne interaktive byggeguide hjælper børn med at blive til 
mesterbyggere.. Antal klodser 58

Pris vejl 99,95 / 57,40 eks moms Kolli 4 Forventet levering 11.10.22



60283 Ferie-autocamper V29

2057 6880 47

Produktfunktioner
• Børn kan rejse, hvorhen deres fantasi end fører dem, med det klassiske LEGO® City legesæt Ferie-
autocamper (60283), der er fyldt med realistiske detaljer, som inspirerer til sjov rolleleg i virkelighedens 
verden.
• Hvad er der i æsken? Alt, hvad et barn skal bruge til skabe en fantastisk autocamper med masser af 
smarte detaljer, minifigurer af mor og far samt en nuttet babyfigur.
• Den seje Ferie-autocamper har møbleret interiør, som omfatter bord, lille køkken og soveområde. Og 
med et sidepanel, der kan åbnes, samt aftageligt tag er der masser af plads til fysisk leg.
• En uovertruffen gave til jul, fødselsdag eller enhver anden anledning til børn fra 5 år, der elsker 
modelfartøjer og legetøj til rolleleg. Denne autocamper kræver kun meget grundlæggende byggeevner.
• Jeg har bygget tilstand er ferie-autocamperen over 9 cm høj, 16 cm lang og 5 cm opdrættet.
• Tilbehøret omfatter en sej bæresele til minifigurerne, feltkomfur = og pande samt madelementer af 
spejlæg og croissant.
• Indeholder en trykt byggevejledning og Instructions PLUS – en del af den gratis app LEGO® 
Byggevejledninger til smartenheder. Denne interaktive byggeguide hjælper børn med at blive til 
mesterbyggere.Antal klodser 190

Pris vejl 179,95 / 103,40 eks moms Kolli 6



60282 Brandvæsnets V29

2057 6880 48

Produktfunktioner
• Børn kan udspille historier fra den populære tv-serie LEGO® City Adventures med LEGO City legesættet
Brandvæsnets kommandoenhed, der omfatter realistiske fartøjer og sjove figurer fra tv-serien.
• Hvad er der i æsken? En sej legetøjsbrandbil med fungerende personlift, en scene med et 
forskningslaboratorium og stabelbare LEGO® flammer, samt LEGO City tv-figurer af Bob, Feldman og 
brandrobotten Toastie.
• Børn kan løfte brandbilens personlift, affyre vandelementer fra brandslukningsrobotten Toastie for at 
bekæmpe LEGO® flammerne og udspille historier med sjove LEGO City tv-figurer.
• Dette legesæt i høj kvalitet vil være en fremragende gaveidé til jul, fødselsdag eller enhver anden 
anledning til fans af tv-serien LEGO® City Adventures og til børn, der elsker kreativ leg.
• I bygget tilstand er brandbilen (med personliften nede) over 10 cm høj, 33 cm lang og 6 cm bred.
• Brandbilen har et rum til opbevaring af brandslukningstilbehøret samt en trailer med rampe til transport 
af brandrobotten Toastie. Der medfølger 3 minifigurer af brandfolk med hjelme.
• Omfatter brugervenlig byggevejledning og Instructions PLUS – en interaktiv guide til spirende byggere
som en del af den gratis app LEGO® Byggevejledninger til smartenheder.
• LEGO® City brandvæsensæt styrker fantasifuld rollele. Antal klodser 380

Pris vejl 499,95 / 303,95 eks moms Kolli 3 Forventet levering 25.10.22



60281 Brandvæsnets redningshelikop.. V29

2057 6880 49

Produktfunktioner
• Legesættet Brandvæsnets redningshelikopter (60281) er fremragende til hverdagshelte fra 5 år og er 
perfekt til børn, der elsker seje brandslukningsfartøjer, samt til fans af tv-serien LEGO® City Adventures.
• Hvad er der i æsken? Alt, hvad børn skal bruge for at bygge en legetøjshelikopter, motorcykel, 
kraftværksscene og LEGO® brande samt 3 minifigurer, bl.a. Clemmons fra tv-serien LEGO City Adventures.
• Børn kan stable LEGO® flammerne for at skabe store brande og derefter affyre helikopterens vandkanon-
elementer for at slukke dem og skabe historier fra tv-serien LEGO City Adventures med 3 sjove minifigurer.
• Dette legesæt med brandslukningstema er en fremragende gaveidé til enhver anledning og rummer 
timevis af sjov for fans af LEGO® City og børn fra 5 år, der elsker fantasifuld leg. Det kræver kun 
grundlæggende byggeevner.
• Jeg har bygget tilstand er Brandvæsnets redningshelikopter over 10 cm høj, 26 cm lang og 9 cm bred.
• LEGO® tilbehøret omfatter en båre (opbevares i helikopterens lastrum), brandhjelm, skruenøgle og 
sikkerhedshjelm.
• Omfatter brugervenlig trykt byggevejledning og Instructions PLUS – en interaktiv byggeguide til spirende 
byggere. En del af den gratis app LEGO® Byggevejledninger til smartenheder. Antal klodser 212

Pris vejl 269,95 / 155,10 eks moms Kolli 3 Forventet levering 26.10.22



60304 Vejplader V29

2057 6880 50

Produktfunktioner
• Børn kan føje en realistisk kulisse til deres LEGO® leg med LEGO City byggesættet Vejplader (60304). Det 
perfekte udgangspunkt for en fantastisk bygge- og legeoplevelse.
• Hvad er der i æsken? Børn får 5 LEGO® Vejplader med trafikbanestriber, fartbump og en 
fodgængerovergang, samt selvlysende gadelygter, legetøjstrafiklys, vejskilte, træer og grønne områder.
• Børn kan skabe en realistisk LEGO® vejscene med masser af autentiske detaljer og forbinde sættet med 
andre LEGO City byggesæt, der indeholder vejplader, og dermed udvide deres by.
• LEGO® City legesættet Vejplader vil være en oplagt gaveidé til jul, fødselsdag eller enhver anden 
anledning til børn fra 5 år.
• I bygget tilstand er det primære vejplade-layout over 13 cm højt, 44 cm bredt og 38 cm dybt.
• LEGO® City Vejplader udgør en flot kulisse for børns LEGO leg og kreationer.
• Indeholder en trykt byggevejledning og Instructions PLUS – en del af den gratis app LEGO® 
Byggevejledninger til smartenheder. Denne interaktive guide hjælper spirende byggere med at blive til 
mesterbyggere!
• LEGO® City bysæt indeholder farverige bygninger, seje legetøjsfartøjer og sjove figurer, der stimulerer til 
fantasifuld rolleleg, når børn skaber ubegrænsede eventyr i realistiske omgivelser.. Antal klodser 112

Pris vejl 179,95 / 103,40 eks moms Kolli 3



60262 Passagerfly V29

2057 6880 51

Produktfunktioner
• Dette legetøjspassagerfly er en ideel introduktion til den spændende LEGO® City verden. Det er perfekt 
til børn fra 6 år og er designet til at inspirere til kreativ, selvstændig leg baseret på hverdagshændelser.
• Hvad er der i æsken? Dette passagerflylegetøj omfatter et stort fly, lufthavnsvogn med bilelevator, 
flytrappe, lufthavnsterminal, en rød cabriolet, 8 minifigurer og en babyfigur.
• Indeholder et stort modelfly med plads til minifigurer af pilot og passagerer – bl.a. Poppy Starr fra tv-
serien LEGO® City Adventures – samt en terminalbygning med bagagebånd og kontroltårn.
• LEGO® City byggesættet Passagerfly (60262) vil være en perfekt gave til fødselsdag eller enhver anden 
anledning til børn fra 6 år og til drenge og piger, der elsker legetøjsfly og spændingen ved at flyve til fjerne 
lande.
• I færdigbygget tilstand er det flotte Passagerfly over 18 cm højt, 54 cm langt og 44 cm bredt, mens 
terminalb = ygningen er over 21 cm høj, 28 cm bred og 12 cm dyb.
• Bruger ingen batterier – dette byggelegetøj med flytema drives af små børn med stor fantasi, så legen 
kan starte med det samme!
• Find vejledning til dette byggesæt i æsken. Eller gå online for at downloade I = nstructions PLUS – en del 
af den gratis app LEGO® Byggevejledninger. Zoom, drej og visualiser modellenAntal klodser 669

Pris vejl 899,00 / 547,60 eks moms Kolli 3 forventet 7.10.22



60243 Politihelikopterjagt V29

2057 6880 52

Produktfunktioner
• Dette LEGO® City politisæt (60243) med flere fartøjer indeholder en legetøjshelikopter med en kraftig 
magnet til at løfte magnetiske genstande, bl.a. forbrydernes flugtkøretøj! Et sejt legetøj til børn, der kan 
lide sjov biljagt-action.
• Tag LEGO® City tv-helten Sam Grizzled, en ATV-kører, skurken Snake Rattler og hans medskyldige. Tilføj 
en legetøjshelikopter med l = øftemagnet, en flugtlastbil og en motorcykel – så er scenen sat til endeløs og 
selvstændig leg!
• Små forbryderbekæmpere kan løfte og transportere skurkenes flugtkøretøj ved at fastgøre helikopterens 
magnet til det stjålne penge = skab bag på lastbilen. Helikopteren har også plads til alle 4 minifigurer.
• Er du på udkig efter sejt legetøj til børn fra 5 år? Dette sæt er en super gaveidé til jul, fødselsdag eller 
andre anledninger til LEGO® City fans samt drenge og piger, som elsker actionfyldt rolleleg. Kræver kun 
meget grundlæggende byggeevner.
• Jeg færdigbygget tilstand er Sam Grizzleds helikopter over 11 cm høj, 30 cm lang og 26 cm opdrættet, 
mens Snake Rattlers flugtlastbil er over 5 cm høj, 10 cm lang og 5 cm bred.
• Skal der bruges batterier? Nej, dette byg selv-legetøj drives af små børn med stor fantasi – bare åbn 
poserne med klodser, så kan legen starte med det samme! Antal klodser 212

Pris vejl 269,95 / 155,95 eks moms Kolli 3 forventet 12.10.22



60253 Isvogn V29

2057 6880 53

Produktfunktioner
• Kender du et barn, der elsker isvogne? Børn kan nyde solrigt sjov på en sommerdag med LEGO® City 
byggelegetøjssættet Isvogn – designet til at inspirere til kreativ, selvstændig rolleleg baseret på hverdagen.
• Byggesæt til børn med en isvogn i flotte farver, minifigurer af issælger og skateboarder samt en sød 
hundefigur. Perfekt til fanta = sifuld, selvstændig leg.
• Børn kan hjælpe damen i isvognen med at køre vognen, servere isvafler og ispinde fra serveringslugen og 
hjælpe skateboardløberen med at lave seje tricks. Denne farverige isvogn er også flot at vise frem.
• LEGO® City legetøjet Isvogn (60253) er en fremragende gaveidé til jul, fødselsdag eller andre anledninger 
til børn fra 5 år og til drenge og piger, der elsker legetøjskøretøjer. Kræver kun grundlæggende 
byggefærdigheder.
• Jeg færdigbygget tilstand er isvognen over 11 cm høj, 15 cm lang og 6 cm opdrættet. Masser af plads til, 
at isdamen kan køre vognen og betjene kunder.
• Det superseje LEGO® City legesæt Isvogn bruger ingen batterier – det drives af små børn med stor 
fantasi, så legen kan starte med det samme. Antal klodser 200

Pris vejl 179,95 / 103,40 eks moms Kolli 6



60198 Godstog V29

2057 6880 54

Produktfunktioner
• 6 LEGO® minifigurer: 4 togarbejdere, sikkerhedsansvarlig og forbryder.
• Motoriseret lokomotiv med Bluetooth-fjernbetjening med 10 hastigheder, pantograf på taget, der kan 
åbnes, og førerhus med kontrolpanel.
• Tømmervogn, kranvogn med drejelig og udtrækkelig kranarm, og containervogn med 2 containere med 
kroge på taget til læsning og plads til paller.
• Kontroltårn med stige og signallys, cirkelbane med 16 buede skinner, 16 lige skinner og et skiftespor med 
håndtag, pengetransport med døre, der kan åbnes, og fungerende gaffeltruck med oplukkeligt 
sikkerhedsbur.
• Tilbehør: skruenøgle, 12 guldbarre-elementer og 4 pengesedler samt 2 paller, der kan bygges, 3 
træstammer og snescooter.
• Åbn taget for at få adgang til lokomotivet, der er fyldt med seje detaljer.
• Styr godstoget med Bluetooth-fjernbetjeningen med 10 hastigheder.
• Løft og læs træstammer på tømmervognen med kranens drejelige arm og krog.
• Skub til håndtaget på skiftesporet for at køre toget over på et andet spor, hvor det kan blive lastet eller 
losset.
• Læs paller ind i containerne med gaffeltrucken, inden du løfter dem op på containervognen med kranen.
• Byg skinnerne på forskellige måder for at laste eller losse gods rundt omkring i byen.
• Bruger batteri . Antal klodser 1226

Pris vejl 1699,00 / 1086,25 eks moms Kolli 2



60238 Skiftespor V29

2057 6880 55

Produktfunktioner
• 4 buede skinner, højrevendt skiftespor og venstrevendt skiftespor.
• Sæt skinnerne sammen med dine eksisterende sæt, f.eks. 60198 LEGO® Godstog, for at udvide den sjove 
leg.. Antal klodser 8

Pris vejl 169,95 / 97,65 eks moms Kolli 6



60238 Skiftespor V29

2057 6880 56

Produktfunktioner
• 8 lige, 4 buede og 8 fleksible skinner.
• Tilføj fleksible skinner til dit LEGO® City togsystem for at komme uden om forhindringer og vanskelige 
former.
• Sæt skinnerne sammen med dine eksisterende sæt, f.eks. 60197 LEGO® Passagertog, for at udvide den 
sjove leg.Antal klodser 20

Pris vejl 169,95 / 97,65 eks moms Kolli 6
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