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76911 007 Aston Martin DB5 V29

2057 6880 2

Produktfunktioner
• Oplev 007 Aston Martin DB5 – LEGO® Speed Champions legetøjskopi af den verdensberømte sportsvogn 
007 Aston Martin DB5 (76911) fra 1964
• Hvad er der i æsken? – Alt hvad der skal bruges for at bygge en LEGO® fortolkning af 007 Aston Martin 
DB5 samt en minifigur af James Bond™ fra No Time To Die med en skruenøgle
• En samlermodel til leg og udstilling – Byg din helt egen Aston Martin DB5, vis den frem til vennerne, og 
kør sjove racerløb og biljagter mod andre køretøjer fra Speed Champions-sortimentet
• En gave til enhver lejlighed – LEGO® Speed Champions modellen 007 Aston Martin DB5 med 298 
elementer vil være en perfekt fødselsdagsgave eller gave til enhver anden anledning til børn fra 8 år, 
bilentusiaster og James Bond™-fans
• Størrelse – 007 Aston Martin DB5-modellen er over 2 cm høj, 17 cm lang og 7 cm bred
• Bruger ikke batterier – Denne LEGO® Speed Champions samlerudgave af 007 Aston Martin DB5 drives 
udelukkende af fantasien
• Omfatter interaktiv digital byggeguide – Zoom ind på, drej og se modeller fra alle vinkler med appen 
LEGO® Byggevejledninger til s = martphones og tablets
• En hyldest til banebrydende køretøjsinnovation – LEGO® Speed Champions byggelegetøj giver børn og 
voksne mulighed for at udforske nogle af verdens mest Antal klodser 298

Pris vejl 219,95  / 129,30 eks moms Kolli 4 Levering fra 19.10. 22



76912 Hurtig &rasende 1970 Dodge Ch.. V29

2057 6880 3

Produktfunktioner
• Genskab en Fast & Furious-muskelbil – LEGO® Speed Champions Fast & Furious 1970 Dodge Charger R/T 
(76912) kopi til børn, bilentusiaster og fans af den actionfyldte filmserie
• Hvad er der i æsken? – Alt hvad der skal bruges til at bygge en 1970 Dodge Charger R/T-model samt en 
minifigur af Dominic Toretto og en skruenøgle
• En samlermodel til leg og udstilling – Byg modellen Fast &Furious 1970 Dodge Charger R/T, vis den frem 
til vennerne, og kør racerløb og biljagter mod andre Speed Champions-køretøjer
• En gave til enhver lejlighed – Dette LEGO® Speed Champions sæt med 345 elementer vil være en perfekt 
fødselsdagsgave eller gave til enhver anden anledning til børn fra 8 år, bilentusiaster og fans af den 
actionfyldte filmserie
• Størrelse – Fast &> Furious 1970 Dodge Charger R/T-modellen er over 2 cm høj, 17 cm lang og 7 cm bred
• Bruger ikke batterier – LEGO® Speed Champions Fast <(>&<)> Furious 1970 Dodge Charger R/T drives 
udelukkende af fantasien
• Interaktiv digital byggeguide – Zoom ind på, drej og se modellen fra alle vinkler med appen LEGO® 
Byggevejledninger til smartphones og tablets
• Hyld innovation og design – LEGO® Speed Champions sætter giver børn og bilfans i alle aldre mulighed 
for at udforske verd Antal klodser 345

Pris vejl 219,95  / 129,30 eks moms Kolli 4 - levering fra 10.10.22



76908 Lamborghini Countach V29

2057 6880 4

Produktfunktioner
• LEGO® gengivelse af den ikoniske Lamborghini Countach – En model til børn og voksne med en passion 
for innovative og højtydende biler
• Hvad er der i æsken? – Dette byggesæt med en legetøjsbil indeholder alt, der skal bruges for at bygge en 
hvid Lamborghini Countach, og omfatter en fører i Lamborghini-tøj med styrthjelm, hårelement og 
skruenøgle
• Leg, udstilling og samling – Byg din helt egen Lamborghini Countach, vis den frem til vennerne, og nyd 
actionfyldte racerløb mod andre køretøjer fra Speed Champions-sortimentet
• En gave til enhver lejlighed – LEGO® Speed Champions legesættet Lamborghini Countach (76908) med 
262 elementer kan gives som gave til fødselsdag eller enhver anden anledning til børn og bilfans fra 8 år
• Ikoniske detaljer – Lamborghini Countach-modellen har et 2-sædes cockpit, masser af deltaljer og er 
over 4 cm høj, 15 cm lang og 7 cm bred
• Bruger ingen batterier – Denne cool Lamborghini Countach drives udelukkende af børns fantasi – så de 
actionfyldte racerløb stopper aldrig!
• Interaktiv digital byggeguide – Zoom ind på, drej og se modellen fra alle vinkler, mens du bygger, med 
appen LEGO® Byggevejledninger til smartphones og tablets
• Udforsk ikonisk design – LEGO® Speed Champions sæt giver børn og bilfans Antal klodser 345

Pris vejl 219,95  / 129,30 eks moms Kolli 4 Levering fra 5.10.22



76906 1970 Ferrari 512 M V29

2057 6880 5

Produktfunktioner
• Gengivelse af den ikoniske Ferrari 512 M fra 1970 – Modelbil til bilentusiaster og børn, der elsker 
fantasifulde og actionfyldte racerløb
• Hvad er der i æsken? – Alt, hvad der skal bruges til at bygge en LEGO® fortolkning af Ferrari 512 M fra 
1970 samt en Ferrari-racerkører komplet med racerdragt, hårelement og styrthjelm
• Saml, leg og udstil – Børn og bilfans kan udforske Ferrari 512 M fra 1970, mens de bygger, og derefter 
udstille modellen eller gå sammen med venner og arrangere racerløbs-action med Speed Champions-biler
• En gave til enhver lejlighed – LEGO® Speed Champions modellen 1970 Ferrari 512 M (76906) med 291 
elementer kan gives som gave til fødselsdag eller enhver anden anledning til børn og fans af racerbiler fra 
8 år
• Fyldt med detaljer – Ferrari 512 M-modellen er over 4 cm høj, 15 cm lang og 7 cm bred, så der er masser 
af plads til en kører-minifigur og mange autentiske detaljer
• Bruger ingen batterier – Denne cool legetøjsbil drives udelukkende af børns fantasi, så de actionfyldte
racerløb stopper aldrig!
• Interaktiv digital byggeguide – Zoom ind på, drej og se modeller fra alle vinkler, mens du bygger, med 
appen LEGO® Byggevejledninger til smartphones og tablets
• Find ud af, hvordan dine yndlingskøretøjer er opby Antal klodser 291

Pris vejl 219,95  / 129,30 eks moms Kolli 4 



76910 Aston Martin Valkyrie AMR pr. V29

2057 6880 6

Produktfunktioner
• LEGO® genskabelse af Aston Martin Valkyrie AMR Pro og Aston Martin Vantage GT3 – Et legesæt for 
børn og bilentusiaster med en passion for racerbiler og innovative køretøjer
• Hvad er der i æsken? – Alt, hvad der skal bruges til at genskabe Aston Martin Valkyrie AMR Pro og 
Vantage GT3 med LEGO® klodser, samt 2 minifigurer af kørere, hver med en racerdragt, hjelm, hårelement 
og skruenøgle
• Leg, udstilling og samling – Disse legetøjsbiler til samlingen er designet til udstilling og fantasifuld 
rolleleg på racerbanen
• En gave til lejlighed enhver – LEGO® Speed Champions Aston Martin Valkyrie AMR Pro og Aston Martin 
Vantage GT3 (76910) indeholder 592 elementer og kan gives som gave til fødselsdag eller enhver 
anledning til børn og bilfans fra 9 år
• Nem at transportere og opbevare – AMR Martin Valkyrie AMR Pro er over 4 cm høj, 18 cm lang og 7 cm 
bred
• Bruger ikke batterier – Bilerne i dette legesæt drives udelukkende af børns fantasi, så der er lagt op til 
nonstop actionfyldte racerløb!
• Interaktiv digital byggeguide – Zoom ind på, drej og se hver model fra alle vinkler, mens du bygger, med 
appen LEGO® Byggevejledninger til smartphones og tablets
• Sæt innovationen i førersædet – LEGO® Speed Champions byggesæt giver børn og bilentus Antal klodser 
592

Pris vejl 399,00  / 248,20 eks moms Kolli 4 



76907 Lotus Evija V29

2057 6880 7

Produktfunktioner
• Genskab Storbritanniens første komplette elektriske hyperbil – LEGO® Speed Champions model af Lotus 
Evija (76907) til bilfans og børn, der elsker fantasifuld leg
• Hvad er der i æsken? Alt, hvad der skal bruges til at bygge en model af Lotus Evija, samt en kører-
minifigur med Lotus-racerdragt, styrthjelm, hårelement og skruenøgle
• Saml, leg og udstil – Børn og bilentusiaster kan udforske Lotus Evijas innovative design, mens de bygger, 
og derefter udstille modellen eller gå sammen med venner om racerløbs-action med Speed Champions-
biler
• En gave til enhver lejlighed – Dette LEGO® Speed Champions sæt med 247 elementer kan gives som gave 
til fødselsdag, jul eller enhver anden anledning til børn fra 8 år og andre, der brænder for højtydende
racerbiler
• Fyldt med detaljer – Lotus Evija-modellen er over 4 cm høj, 15 cm lang og 7 cm bred, så der er masser af 
plads til et 2-sædes cockpit og mange autentiske detaljer
• Bruger ikke batterier – Der er nonstop racerløb med dette legesæt med en hyperbil. Bilen drives 
udelukkende af børns fantasi!
• Interaktiv digital byggeguide – Zoom ind på, drej og se modellen fra alle vinkler, mens du bygger, med 
appen LEGO® Byggevejledninger til smartphones og tablets
• Hyld innovation og design – LEGO® Spee Antal klodser 247

Pris vejl 219,95  / 129,25 eks moms Kolli 4 levering fra 05.10.22



76901 Toyota GR Supra V29

2057 6880 8

Produktfunktioner
• Her er en chance for at eje en autentisk detaljeret LEGO® kopi af den legendariske Toyota GR Supra. Et 
perfekt legesæt til drenge og piger fra 7 år og til alle med en passion for ikoniske sportsvogne.
• Hvad er der i æsken? Den indeholder alt, hvad der skal bruges til at bygge en samlermodel af Toyota GR 
Supra, samt en kører-minifigur med Toyota-racerdragt, hjelm og skruenøgle.
• Børn og bilentusiaster kan udforske, hvordan virkelighedens Toyota GR Supra er opbygget, imens de 
bygger, og derefter udstille deres kreation eller køre mod vennerne i spændende og actionfyldste Speed 
Champions-racerløb.
• LEGO® Speed Champions byggesættet Toyota GR Supra (76901) med 299 elementer rummer en 
spændende byggeoplevelse og vil være en fantastisk gave til alle, der har en passion for højtydende biler.
• Toyota GR Supra-kopien er over 4 cm høj, 16 cm lang og 7 cm opdrættet. Med sit brede 8-knops chassis 
har den plads til 2 minifigurer og masser af autentiske detaljer.
• Dette bilsæt bruger ingen batterier. Det drives udelukkende af børns fantasi – så der er dømt nonstop 
racerløb!
• Indeholder brugervenlig, trinvis byggevejledning.
• LEGO® Speed Champions sæt giver børn og bilfans mulighed for at udforske nogle af verdens mest 
spændende biler med kopimodeler  Antal klodser 299

Pris vejl 179,95  / 102,75 eks moms Kolli 4 



76902 McLaren Elva V29

2057 6880 9

Produktfunktioner
• Et spektakulært legetøjssæt med en smukt detaljeret kopi af den ultra-eksklusive McLaren Elva. Perfekt 
til børn og enhver med en passion for højtydende biler.
• Hvad er der i æsken? Dette sæt med en legetøjsbil rummer alt, hvad du behøver for at bygge din egen 
samlermodel af McLaren Elva, samt en minifigur af en McLaren-kører med racerdragt, racerhjelm og 
skruenøgle.
• Børn og bilentusiaster kan udforske opbygningen af virkelighedens McLaren Elva, mens de bygger, og 
bagefter kan de udstille den eller sætte den op mod mod andre legetøjsbiler fra Speed Champions-
sortimentet.
• LEGO® Speed Champions legesættet McLaren Elva (76902) med 263 elementer vil være en fremragende 
gave til fødselsdag eller andre anledninger til børn fra 7 år og til bilentusiaster i alle aldre.
• McLaren Elva er over 4 cm høj, 16 cm lang og 7 cm opdrættet. Og det brede 8-knops chassis giver plads 
til et 2-sæders åbent cockpit og masser af autentiske detaljer på karrosseriet.
• Bruger ingen batterier. Denne legetøjsbil drives udelukkende af børns fantasi – så de actionfyldte
racerløb stopper aldrig!
• Indeholder enkel og trinvis byggevejledning, så børn og voksne kan bygge i deres eget tempo.
• LEGO® Speed Champions sæt giver børn og bilfans mulighed for at udforske nogle af verdens mest 
spændende bil Antal klodser 263

Pris vejl 179,95  / 102,75 eks moms Kolli 4 



76900 Koenigsegg Jesko V29

2057 6880 10

Produktfunktioner
• Den spektakulære LEGO® Speed Champions model Koenigsegg Jesko (76900) er fyldt med autentiske 
detaljer. Et perfekt legesæt til alle, der elsker cool sportsvogne og spændende racerløb med masser af 
action.
• Hvad er der i æsken? Alt hvad du skal bruge for at bygge en imponerende model af en Koenigsegg Jesko, 
samt en Koenigsegg-racerkører.
• Børn kan udforske opbygningen af virkelighedens Koenigsegg Jesko-megabil, mens de bygger denne 
realistiske model. Derefter kan de udstille den eller bruge den til spændende og actionfyldte Speed 
Champions-racerløb med vennerne.
• Dette modelbilsæt fra LEGO® Speed Champions med 280 elementer vil være en fremragende gave til 
fødselsdag eller andre anledninger til børn fra 7 år og til alle, der elsker seje biler.
• Modellen af Koenigsegg Jesko er over 4 cm høj, 15 cm lang og 7 cm opdrættet. Og det brede 8-knops 
chassis giver plads til 2 minifigurer og endnu flere autentiske detaljer.
• Dette legesæt med en modelbil bruger ingen batterier. Det drives udelukkende af børns fantasi – så de 
actionfyldte racerløb stopper aldrig!
• Køber du dette sæt til en, der ikke har erfaring med LEGO® byggesæt? Ikke noget problem – der 
medfølger enkel og bygge trinvisvejledning. Antal klodser 280

Pris vejl 179,95  / 102,75 eks moms Kolli 4 



76903 Chevrolet Corvette C8. R-løb.. V29

2057 6880 11

Produktfunktioner
• LEGO® Speed Champions legesættet Chevrolet Corvette C8. R-racerbil og 1969 Chevrolet Corvette
(76903) er perfekt til børn og alle, der elsker højtydende biler og drama på racerbanen.
• Hvad er der i æsken? Alt hvad du behøver for at bygge en cool model af Chevrolet Corvette C8. R-
racerbilen fra 2020 og af Chevrolet Corvette fra 1969, samt 2 kørerminifigurer med racerdragter, hjelme og 
en skruenøgle.
• Børn og bilentusiaster kan udforske opbygningen af 2 af virkelighedens Corvetter, mens de bygger, og 
bagefter kan de udstille dem eller udspille episke Speed Champions-racerløb.
• Dette LEGO® Speed Champions legesæt med 512 elementer vil være en fremragende gave til fødselsdag, 
jul eller andre anledninger til drenge og piger fra 7 år og til fans af højtydende biler.
• Begge legetøjsracerbiler har den ideelle størrelse at lege med derhjemme eller på farten. Korvet C8. R-
modellen er over 4 cm høj, 16 cm lang og 7 cm opdrættet.
• Dette legesæt bruger ingen batterier – det drives udelukkende af børns fantasi, så der er ikke brug for et 
pitstop!
• Indeholder enkel og trinvis byggevejledning til begge modeller, så børn og voksne kan cruise gennem 
den fantastiske byggeoplevelse i deres eget tempo. Antal klodser 512

Pris vejl 349,00  / 217,10 eks moms Kolli 4 
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