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76951 Pyroraptor og dilophosaurus-.. V29

2057 6880 2

Produktfunktioner
• Terrængående køretøj og 2 dinosaurfigurer – Actionfyldte legeeventyr venter børn med legesættet
Pyroraptor og dilophosaurus-transport (76951)
• 3 minifigurer og to legetøjsdinosaurer – Ian Malcom, dr. Ellie Sattler og en vagt samt bevægelige 
dinosaurfigurer af pyroraptor og dilophosaurus til at udspille scener fra filmen Jurassic World Dominion
• Funktioner og detaljer som inspiration til leg – Offroaderen har plads til 2 minifigurer, en aftagelig 
dinosaur-sporingsenhed og en aftagelig trailer med et bur, der kan åbnes og har plads til en dinosaurfigur
• Sjov gave til børn fra 7 år – Giv dette byggelegetøj af høj kvalitet som fødselsdagsgave, julegave eller en 
overraskelse til trendsættende børn, der kan bygge og lege med sættet på egen hånd eller sammen med 
andre
• Byg og kombiner – Offroaderen er over 7 cm høj, 15 cm lang og 8 cm opdrættet. Sættet er nemt at 
kombinere med andre LEGO® Jurassic World sæt for at få flere legemuligheder
• Trinvis vejledning – Der medfølger illustreret vejledning, så selv LEGO® nybegyndere kan bygge dette sæt 
med 254 elementer med selvtillid og nyde den kreative proces
• LEGO® Jurassic World sortimentet – Find sæt, der passer til børn og voksne fans, uanset om de vil 
ikoniske scener, finde på originale historie Antal klodser 254

Pris vejl 419,00  / 260,65 eks moms - Kolli 4 



76946 Blå og Beta – velociraptor-.. V29
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Produktfunktioner
• Legesæt med dinosaurer og bil – Lad børn genopføre actionscener fra filmen Jurassic World Dominion 
eller skabe deres egne historier med byggesættet Blue og Beta – velociraptor-fangst (76946)
• 2 LEGO® minifigurer og 2 dinosaurer – Maisie og Rainn Delacourt med bedøvelsesvåben samt bevægelig 
dinosaurfigur af Blue og dinosaurfigur af Beta som inspiration til eventyrfyldt rolleleg
• Legetøj med bil, dinosaurbur og cykel, der kan bygges – Buret passer bag på pickuppen og har en 
fældefunktion til at fange Beta. Der er også et kyllingelår, som kan bruges som dinosaur-lokkemad
• Gaveidé til børn fra 6 år – Giv dette byggelegetøj som fødselsdagsgave, julegave eller en lille overraskelse 
til kreative børn, så de kan bygge og lege med sættet på egen hånd eller sammen med venner
• Byg og kombiner – Bilen er over 6 cm høj, 14 cm lang og 6 cm bred, og hele legesættet kan kombineres 
med andre LEGO® Jurassic World byggesæt
• Trinvis vejledning – Overvejer du at købe dette sæt med 181 elementer til en LEGO® nybegynder? Intet 
problem. Det indeholder tydelig, illustreret vejledning, så enhver kan bygge på egen hånd og komme 
hurtigt i gang med legen
• LEGO® Jurassic World byggesæt – Find sæt til børn og voksne fans, som kan genopleve berømte scener, 
skabe der Antal klodser 181

Pris vejl 299,95  / 176,25 eks moms - Kolli 4 



76948 T. rex og atrociraptor på di.. V29
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Produktfunktioner
• T. rex-legesæt – Fans af filmen Jurassic World Dominion kan udspille historier med en T. rex og 
atrociraptor på dinosaurflugt (76948) i dette sæt med 2 bevægelige dinosaurfigurer, en stor lastbil, der kan 
bygges, og et marked
• 4 minifigurer og 2 dinosaurer – Owen Grady, Rainn Delacourt og Soyona Santos, hver med 
bedøvelsesvåben, og Claire Dearing, samt en T. rex, der er over 11 cm høj, og en atrociraptor
• Sjove funktioner og detaljer – Markedspladsen har en T. rex-indhegning med en flugtfunktion, og 
lastbilen har plads til 2 atrociraptorer. Find en anden atrociraptor i sættet 76945
• Gaveidé til børn fra 8 år – Giv dette sæt som fødselsdagsgave, julegave eller som en overraskelse til 
børn, der elsker at lege med dinosaurer og lastbiler på egen hånd eller sammen med venner
• Byg og bland – Markedet er over 18 cm højt, 26 cm bredt og 9 cm dybt, og det er nemt at kombinere 
med LEGO® Jurassic World sættet Atrociraptor-dinosaur: motorcykeljagt (76945)
• Trinvis vejledning – Er dit barn ikke vant til at bygge med LEGO® klodser? Intet problem. Dette sæt med 
466 elementer indeholder b = rugervenlig, illustreret vejledning, så enhver kan bygge med selvtillid
• LEGO® Jurassic World sortimentet – Fans kan genskabe scener fra den animerede tv-serie
Antal klodser 466

Pris vejl 899,00  / 559,25 eks moms - Kolli 3 



76948 T. rex og atrociraptor på di.. V29
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Produktfunktioner
• Startsæt – Giv børn fra 4 år en sjov førstegangsoplevelse af LEGO® Jurassic World med sættet 
Pteranodon-jagt (76943), der indeholder en pteranodon-figur samt buggy- og molemodeller
• 2 LEGO® minifigurer – Dette dinosaur-legesæt indeholder minifigurer af Maisie og Owen Grady med 
tilbehør, bl.a. en fiskestang og en lasso til at fange pteranodon-figuren
• Hurtigbygget buggy og mole – Legetøjsbuggyen har et startklodschassis, der gør byggeriet nemmere, og 
et sæde til Owen Grady. Molen har en bod med fisk- og krabbeelementer
• Gaveidé til børn fra 4 år – Dette LEGO® Jurassic World startsæt med 94 elementer er nemt at bygge og 
ombygge mellem actionfyldte lege, og det vil være en sjov gave til fødselsdag, jul eller som overraskelse til 
små børn
• Bærbar leg – Molen er over 9 cm høj, 12 cm bred og 13 cm dyb. Sættet passer i et barns rygsæk, så det 
kan komme med på legeaftaler
• Sjov for hele familien – Et startsæt, som små børn kan bygge med en lille smule hjælp fra en forælder 
eller ældre søskende
• Trykt og digital vejledning – Find trinvis billedvejledning i æsken, og download appen LEGO® 
Byggevejledninger for at få digitale guides samt zoom-, dreje- og visningsværktøjer
• Styrker kreativitet gennem leg – LEGO® Jurassic World 4+-byggesæt 
Antal klodser 94

Pris vejl 179,95  / 105,75 eks moms - Kolli 4



76947 Quetzalcoatlus-flyverbaghold V29
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Produktfunktioner
• Dinosaur-legesæt – Lad børns kreativitet flyve til vejrs med sættet Quetzalcoatlus-flyverbaghold (76947), 
som indeholder et fly, der kan bygges, og en quetzalcoatlus-figur fra filmen Jurassic World Dominion
• 3 minifigurer og en pterosaurfigur – Indeholder minifigurer af Owen Grady, Claire Dearing og Kayla 
Watts. Quetzalcoatlus-figuren er over 29 cm bred og har bevægelige vinger og et snappende næb
• Legetøjsfly bygget til action – Et cockpit med plads til 3 minifigurer, drejelige propeller, lastrum, der kan 
åbnes, og motorer, d = er designet til at brække af under angreb, og som nemt kan sættes på igen
• Gaveidé til børn fra 7 år – Dette sæt vil være en sjov fødselsdagsgave, julegave eller overraskelse til børn, 
der elsker dinosaurer og fly
• Plads til Owen Gradys motorcykel – Flyet er over 9 cm højt, 22 cm langt og 30 cm bredt, og Owens 
motorcykel fra sættet Atrocirapto = r-dinosaur: motorcykeljagt (76945) passer ind i lastrummet
• Nem vejledning – Er dit barn en LEGO® nybegynder? Intet problem. Dette sæt med 306 elementer 
indeholder trinvis, illustreret vejledning, så enhver kan bygge på egen hånd og med selvtillid
• LEGO® Jurassic World sortimentet – Find sæt til fans i alle aldre, uanset om de vil genskabe episke 
scener, udspille origina Antal klodser 306

Pris vejl 449,00  / 279,30 eks moms - Kolli 3



76944 T. rex på dinosaurflugt V29
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Produktfunktioner
• Startsæt – Introducer børn fra 4 år til LEGO® Jurassic World legetøj med legesættet T. rex på 
dinosaurflugt (76944), der indeholder en lufthavn, helikopter, buggy og en T. rex-figur
• 3 LEGO® minifigurer – Owen Grady, Zia Rodriguez og en dyrevagt med tilbehørselementer, bl.a. en 
walkie-talkie og bedøvelsesvåben til fantasifuld rolleleg
• Masser af detaljer og funktioner, der inspirer til leg – En lufthavn med heliport og garage, et bur, der kan 
åbnes og transporteres i helikopteren eller buggyen, og et hegn med kollapsfunktion til at udspille 
dinosaurens flugt
• Gaveidé til børn fra 4 år – Dette LEGO® Jurassic World sæt med 140 elementer er nemt at bygge og 
ombygge efter dinosaurens flugt, og det vil være en sjov gave til fødselsdag, jul eller som overraskelse til 
små børn
• Bærbart sæt til leg på farten – Lufthavnen er over 15 cm høj, 16 cm bred og 6 cm dyb, og T. rex er over 
11 cm høj
• Timevis af sjov for hele familien – Dette startsæt er skræddersyet til små børns koncentrationsevne, så 
de kan nyde at bygge på egen hånd eller med hjælp fra en forælder eller ældre søskende
• Trykt og digital vejledning – Der medfølger trinvis billedvejledning, og appen LEGO® Byggevejledninger 
indeholder digitale guides samt interaktive visningsværktøj Antal klodser 140

Pris vejl 449,00  / 279,30 eks moms - Kolli 3



76949 Giganotosaurus og therizinos.. V29
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Produktfunktioner
• Dinosaur-kamplegesæt – Børn kan udspille dinosaur-dueller og genopleve filmaction fra Jurassic World 
Dominion med LEGO® Jurassic World sættet Giganotosaurus og therizinosaurus-angreb (76949)
• 6 minifigurer – Owen Grady, Claire Dearing, dr. Alan Grant, dr. Ellie Sattler, Kayla Watts og dr. Henry Wu 
samt en bevægelig giganotosaurus, som er over 32 cm lang, og en therizinosaurus
• Hovedkvarter, legetøjshelikopter og terrængående buggy, der kan bygges – Hovedkvarteret har et 
laboratorium fyldt med tilbehør, der inspirerer til leg, en garage og et observationstårn med et detaljeret 
kontrolrum og platform, som kan kollapse
• Legetøj som gave til børn fra 9 år – Dette sæt i førsteklasses kvalitet vil være en sjov fødselsdagsgave 
eller julegave til børn, der elsker dinosaurer, så de kan være med på den hotteste trend
• Byg og kombiner – Laboratoriet er over 16 cm højt, 21 cm bredt og 16 cm dybt. Hele sættet kan 
kombineres med andre LEGO® Jurassic World byggesæt for at få ekstra legemuligheder
• Trinvis vejledning – Overvejer du at købe dette sæt til en LEGO® nybegynder? Intet problem. Sættet med 
658 elementer omfatter illustreret vejledning, så enhver kan bygge med selvtillid
• Samlersæt – LEGO® Jurassic World byggelegetøj giver børn (og voksne 
Antal klodser 810

Pris vejl 1149,00  / 782,25 eks moms - Kolli 4



76945 Atrociraptor-dinosaur: motor.. V29
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Produktfunktioner
• Legesæt med dinosaurer og motorcykel – Børn kan genopleve filmeventyret fra Jurassic World Dominion 
med byggesættet Atrociraptor-d = inosaur: motorcykeljagt (76945)
• 2 LEGO® minifigurer og dinosaurer – Owen Grady og Rainn Delacourt med bedøvelsesvåben samt en 
bevægelig atrociraptor-figur og 2 små dinosaurfigurer til actionfyldt rolleleg
• Mange funktioner og detaljer som inspiration til leg – En motorcykel til Owen, et marked, der kan bygges 
og har en mur, som atrociraptoren eller motorcyklen kan smadre igennem, og en drejelig kamparena til de 
små dinosaurer
• Gaveidé til børn fra 6 år – Giv dette legetøj som fødselsdagsgave, julegave eller en lille overraskelse til 
kreative børn, så de kan bygge og lege med sættet på egen hånd eller sammen med venner
• Sjov kombination – Markedet er over 6 cm højt, 17 cm bredt og 13 cm dybt. Legesættet er perfekt at 
kombinere med sættet T. rex og atrociraptor på dinosaurflugt (76948)
• Brugervenlig vejledning – Overvejer du at købe dette sæt med 169 elementer til nogen, der ikke er vant 
til LEGO® byggeri? Intet problem. Det indeholder trinvis vejledning, så enhver kan bygge med selvtillid
• LEGO® Jurassic World sortimentet – Uanset om de vil genskabe berømte scener, udspille deres egne 
histori Antal klodser 169

Pris vejl 179,95  / 105,758 eks moms - Kolli 4



76939 Stygimoloch-dinosaurflugt V29
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Produktfunktioner
• Giv børn en spændende første møde med LEGO® Jurassic World med legesættet Stygimoloch-
dinosaurflugt (76939), der indeholder dinosaurer, en forudgående terræn offroader og et trætophus.
• Sættet er baseret på Jurassic World Camp Cretaceous og indeholder 3 minifigurer: Ben, Brooklynn og 
Claire Dearing, samt dinosaurfigurer af en stygimoloch og ankylosaurus-ungen Bumpy til actionfyldt
rolleleg.
• Træto = phuset/observationsposten kan bygges og har en seng, en håndvask, et toilet, en stige og en 
rutsjebane til dinosaur-ungen Bumpy, og offroaderen, der er nem at bygge, har et aftageligt bur til 
stygimoloch-dinosauren.
• Dette startsæt med 129 elementer er fyldt med sjove tilbehørselementer, bl.a. et bedøvelsesgevær, en 
gulerod, en skovl og dinosaurpøller, og det vil være en cool fødselsdagsgave eller julegave til kreative børn 
fra 4 år.
• Trætophuset er over 11 cm højt, 16 cm bredt og 10 cm dybt. Sammen med de øvrige modeller, 
minifigurer og dinosaurer er det fantastisk til legestunder i hverdagen.
• Et ideelt startsæt til et mindre barn, der stadig er ved at lære at læse. Barnet kan bygge på egen hånd 
ved hjælp af den medfølgende nemme, illustrerede vejledning, eller med hjælp fra ældre søskende eller 
en voksen.
• Prøv Instructions PLUS, en del af den gratis app LEGO® Byggevejledning Antal klodser 129

Pris vejl 349,00 / 217,25 eks moms - Kolli 5



76942 Baryonyx-dinosaurflugt i båd V29
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Produktfunktioner
• Børn kan udspille en spændende Baryonyx-dinosaurflugt i båd med dette suveræne LEGO® Jurassic 
World legesæt (76942), der indeholder en cool båd, der kan bygges og flyde – selv med en dinosaur 
ombord!
• Indeholder 4 minifigurer: Darius, Yaz, Owen Grady og en vagt, en justerbar baryonyx, dinosaur-unge og 2 
fiskefigurer samt tilbehør, bl.a. bedøvelse, en taser og 2 dinosauræg.
• Båden har et kontrolrum, der kan løftes af for at give nem adgang til lastrummet, et dinosaurbur og en 
drejelig "projektør". Sættet indeholder også en lille speedbåd, der kan flyde.
• Dette legesæt af høj kvalitet er inspireret af tv-serien Jurassic World Camp Cretaceous og andre Jurassic 
World-historier og vil være en perfekt julegave, fødselsdagsgave eller overraskelse til børn fra 8 år.
• Den store båd, som kan flyde, er over 14 cm høj, 40 cm lang og 13 cm opdrættet. Det er det første 
LEGO® Jurassic World sæt nogensinde, der indeholder både!
• Elsker dit barn dinosaurer, men er ikke vant til at bygge med LEGO® klodser? Intet problem. I dette sæt 
med 308 elementer medfølger illustreret, trinvis vejledning, så enhver kan bygge med selvtillid.
• Kreative LEGO® Jurassic World byggesæt giver børn (og voksne fans) mulighed for at genopleve scener 
fra den animerede tv-serie og filmene, finde på deres egne  Antal klodser 308

Pris vejl 749,00 / 465,95 eks moms - Kolli 3 leverin 02.11.22



76940 T. rex-dinosaurudstilling V29
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Produktfunktioner
• Børn kan bygge deres egen T. rex-dinosaurudstilling og lege, at de er palæontologer, med dette sjove 
LEGO® Jurassic World legesæt (76940), der indeholder en T. rex-skeletmodel.
• Sættet omfatter minifigurer af Darius og Owen Grady, en legetøjsfigur af en triceratops-unge, tavle, der 
kan bygges, samt tilbehør, bl.a. en pegepind, dinosauræg, tandfossil og et blad.
• T. rex-skelettet er bevægeligt, så børn kan lege med det som en normal LEGO® dinosaurfigur, og der 
medfølger en stand, så det kan udstilles som på et museum.
• Dette legesæt er inspireret af tv-serien Jurassic World Camp Cretaceous og andre Jurassic World-
historier og vil være en cool fødselsdagsgave, julegave eller overraskelse til børn fra 7 år, der elsker 
dinosaurer.
• T. rex-skelettet med stand er over 13 cm højt, 29 cm langt og 9 cm bredt. Sammen med de øvrige 
modeller og minifigurer er det fantastisk til leg i hverdagen.
• Sættet indeholder 198 elementer og er ideelt til en ung LEGO® fan, der er på udkig efter en mere 
udfordrende byggeoplevelse. Der medfølger illustreret, trinvis vejledning, så enhver kan bygge med 
selvtillid.
• LEGO® Jurassic World byggesæt giver børn (og voksne fans) mulighed for at genskabe scener fra den 
animerede tv-serie og filmene, finde på unikke historier eller bare udstille de Antal klodser 198

Pris vejl 269,95 / 158,60 eks moms - Kolli 6 leverin 02.11.22
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