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UȘOR DE CONSTRUIT

Cu cărămizile LEGO® copiii pot construi orice își pot imagina! Ajută-ţi copilul să-și dezvolte abilităţile 
de construcţie cu seturile destinate mâinilor mici, apoi, pe măsură ce crește, prezintă-i mai multe 
opțiuni de joacă și provocări mai grele de construcţie. Cărămizile LEGO oferă posibilități nelimitate 
de joacă pentru orice vârstă. Bine ai venit în captivanta lume a distracţiei LEGO!

Bun venit în lumea creativă a cărămizilor LEGO®

Cu cărămizile mari, destinate special mâinilor mici, LEGO® DUPLO® oferă 
o experienţă de joacă palpitantă pentru tinerii constructori în devenire. 
Pe măsură ce copiii cresc, LEGO DUPLO le oferă în fiecare etapă a 
dezvoltării lor, noi modalităţi de joacă. Copiii pot da frâu liber creativităţii 
făcând figurinele să se miște, manipulând cărămizile, sortându-le după 
dimensiuni și forme, inventând povești, învăţând despre numere și litere 
... Există nenumărate modalităţi de joacă cu LEGO DUPLO.

Cărămizi mari pentru mâini mici

Seturile LEGO® Juniors sunt destinate 
special tinerilor constructori, oferindu-le  
o tranziţie lină de la construcţia cu 
cărămizi LEGO DUPLO la cărămizile LEGO. 
Cu caracteristici speciale precum pungi 
preambalate, elemente de pornire rapidă 
și instrucţiuni ușor de urmat, copilul va trăi 
experienţa succesului construcţiei rapide 
cu popularele seturi LEGO.

• Pungi preambalate
• Instrucţiuni ușoare
• Pornire rapidă

Seturi de începători pentru tinerii constructori Seturi ce dezvoltă imaginaţia

Incredibila lume a temelor de construcţie 
LEGO® pentru băieţi și fete cu vârste 
incepând de la 5 ani oferă:

• Modele mai mari
•  Construcţie plină de provocări
• Mai multe detalii

LEGO.com
Jocuri, clipuri video și multe altele

youtube.com/LEGO
Videoclipuri și mini-filmuleţe

facebook.com/LEGO
Știri, evenimente și activităţi

instagram.com/LEGO
Idei și știri din culise

twitter.com/LEGO_Group
Ultimele știri

IMAGINEAZĂ-ŢI ÎMPARTE ÎNVAŢĂCREEAZĂ

5 – 16 ANI
Construcţie creativă 

și teme de joacă

4 – 8 ANI
Pasul următor!

Ușor de construit

1½ – 5 ANI
Pentru cei mai  

mici constructori  
Învaţă și progresează
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LEGO® Technic  

LEGO® Juniors  
LEGO Classic 

LEGO® Minifigures   
LEGO Creator 
LEGO | Disney
LEGO Friends 
LEGO Elves 
LEGO City  
LEGO Marvel Super Heroes 
LEGO DC Super Heroes  
LEGO Speed Champions  
THE LEGO BATMAN MOVIE 
LEGO BOOST
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© Disney © 2018 MARVEL

ÎNVĂȚARE 
DISTRACTIVĂ 
ȘI VESELĂ

ÎNVĂȚARE 
DISTRACTIVĂ 
ȘI VESELĂ

ÎNVĂȚARE 
DISTRACTIVĂ 
ȘI VESELĂ

10871 
2-5 ANI

10876 
2-5 ANI

10869 
2-5 ANI

10878 
2-5 ANI

10863
1½-3 ANI

10861 
1½-3 ANI

Descoperă alături de cel mic o lume a imaginaţiei, învăţării și distracţiei, cu cărămizile LEGO® DUPLO® colorate, 
robuste și sigure! Începe cu seturile simpatice care prezintă culori, forme și personaje adorabile, apoi 
extinde-i abilităţile de joacă și construcţie cu locuri, vehicule, animale și super eroi ușor de recunoscut!

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!
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GRATUITĂ!
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Încurajează abilităţile de construcţie ale micuţului tău cu Primele mele 
seturi LEGO® DUPLO® colorate și foarte ușor de construit! Copilul tău 

poate învăţa în timp ce se joacă cu animăluţe simpatice, vehicule și multe 
altele. Folosește cărămizile solide, sigure pentru mâinile mici, pentru a-ţi 
ajuta copilașul să crească într-un mod distractiv și jucăuș.

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

10862
Prima mea festivitate
1½-3 ani
Preţ recomandat*: 69.99 Lei.

10861
Primele mele emoţii
1½-3 ani
Preţ recomandat*: 89.99 Lei.

10858
Primele mele animăluţe

1½-3 ani
Preţ recomandat*: 49.99 Lei.

10860
Prima mea 
mașină de curse
1½-3 ani
Preţ recomandat*: 
24.99 Lei.

10851
Primul meu autobuz
1½-3 ani
Preţ recomandat*: 
24.99 Lei.

10859
Prima mea gărgăriţă

1½-3 ani
Preţ recomandat*: 24.99 Lei.

NOUNOU
din ianuarie
din ianuarieNOUNOU
din ianuarie
din ianuarie

NOUNOU
din ianuarie
din ianuarieNOUNOU
din ianuarie
din ianuarie

NOUNOU
din ianuarie
din ianuarieNOUNOU
din ianuarie
din ianuarie

ÎNVAȚĂ
DESPRE
CULORI

ÎNVAȚĂ 
DESPRE 
CULORI

ÎNVAȚĂ 
DESPRE 
CULORI

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de 
imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, 
dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare 
revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

ÎNVAȚĂ
DESPRE 
EMOȚII
DESPRE 
EMOȚII

ÎNVAȚĂÎNVAȚĂ
DESPRE 
EMOȚII

ÎNVAȚĂ 
SĂ CREEZI ȘI 
SĂ ÎMPARȚI
SĂ CREEZI ȘI 
SĂ ÎMPARȚI

ÎNVAȚĂ ÎNVAȚĂ 
SĂ CREEZI ȘI 
SĂ ÎMPARȚI
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NOUNOU
din ianuarie
din ianuarieNOUNOU
din ianuarie
din ianuarie

10863
Prima mea cutie de 
cărămizi cu animale
1½-3 ani
Preţ recomandat*: 
139.99 Lei.

10845
Primul meu carusel
1½-3 ani
Preţ recomandat*: 
119.99 Lei.

ÎNVAȚĂ
SĂ ROTEȘTI
ÎNVAȚĂ
SĂ ROTEȘTI
ÎNVAȚĂ
SĂ ROTEȘTI  

10847
Trenul cu numere
1½-3 ani
Preţ recomandat*: 
89.99 Lei.

ÎNVAȚĂ
SĂ NUMERI
ÎNVAȚĂ
SĂ NUMERI
ÎNVAȚĂ
SĂ NUMERI

Ajută-ţi copilul să-și dezvolte creativitatea pe măsură ce învaţă despre 
numere, culori și obiectele de zi cu zi, cu colecţia plină de inspiraţie 
Primele mele seturi LEGO® DUPLO®! Privește cum mânuiește cărămizile 
mari și colorate destinate mâinilor mici, construind animale, vizite 
palpitante în parcul de distracţii sau orice altceva își poate imagina.

9

IMAGINEAZĂ-ȚI ȘI 
CREEAZĂ

IMAGINEAZĂ-ȚI ȘI 
CREEAZĂ

IMAGINEAZĂ-ȚI ȘI 
CREEAZĂ

10848
Primele mele 
cărămizi
1½-3 ani
Preţ recomandat*:  
89.99 Lei.

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de 
preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO 
România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

ÎNVAȚĂ
DESPRE 

ANIMALE

ÎNVAȚĂ
DESPRE 

ANIMALE

ÎNVAȚĂ
DESPRE 

ANIMALE
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DESPRE 

ANIMALE

ÎNVAȚĂ
DESPRE 

ANIMALE

ÎNVAȚĂ
DESPRE 

ANIMALE



2304
LEGO® DUPLO® Placă mare, 
verde pentru construcţii
1½-5 ani
Preţ recomandat*: 69.99 Lei.

10816
Primele mele  
mașini și camioane
1½-5 ani
Preţ recomandat*: 89.99 Lei.

ÎNVAŢĂ 
 SĂ CREEZI ŞI SĂ 

COMBINI

ÎNVAŢĂ 
 SĂ CREEZI ŞI SĂ 

COMBINI

ÎNVAŢĂ 
 SĂ CREEZI ŞI SĂ 

COMBINI

LE
G

O
®
 D

U
P

LO
®

1½-5
Ani

11

NOUNOU
din ianuarie
din ianuarieNOUNOU
din ianuarie
din ianuarie

10865
Creaţii distractive
1½-5 ani
Preţ recomandat*: 
119.99 Lei.

10572
Cutie completă pentru 
distracţie LEGO® DUPLO®

1½-5 ani
Preţ recomandat*: 139.99 Lei.

CREATIVITATE 
NELIMITATĂ
CREATIVITATE 
NELIMITATĂ
CREATIVITATE 
NELIMITATĂ

10818
Primul meu camion
1½-5 ani
Preţ recomandat*: 
89.99 Lei.

ÎNVAŢĂ
SĂ POTRIVEŞTI
ÎNVAŢĂ

SĂ POTRIVEŞTI
ÎNVAŢĂ

SĂ POTRIVEŞTI

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur 
orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de 
a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de 
imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, 
preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca 
fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere 
sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO 
România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de 
către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut 
răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.



2304
LEGO® DUPLO® Placă mare, 
verde pentru construcţii
1½-5 ani
Preţ recomandat*: 69.99 Lei.

10816
Primele mele  
mașini și camioane
1½-5 ani
Preţ recomandat*: 89.99 Lei.

ÎNVAŢĂ 
 SĂ CREEZI ŞI SĂ 

COMBINI

ÎNVAŢĂ 
 SĂ CREEZI ŞI SĂ 

COMBINI

ÎNVAŢĂ 
 SĂ CREEZI ŞI SĂ 

COMBINI

LE
G
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1½-5
Ani

11

NOUNOU
din ianuarie
din ianuarieNOUNOU
din ianuarie
din ianuarie

10865
Creaţii distractive
1½-5 ani
Preţ recomandat*: 
119.99 Lei.

10572
Cutie completă pentru 
distracţie LEGO® DUPLO®

1½-5 ani
Preţ recomandat*: 139.99 Lei.

CREATIVITATE 
NELIMITATĂ
CREATIVITATE 
NELIMITATĂ
CREATIVITATE 
NELIMITATĂ

10818
Primul meu camion
1½-5 ani
Preţ recomandat*: 
89.99 Lei.

ÎNVAŢĂ
SĂ POTRIVEŞTI
ÎNVAŢĂ

SĂ POTRIVEŞTI
ÎNVAŢĂ

SĂ POTRIVEŞTI

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur 
orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de 
a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de 
imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, 
preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca 
fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere 
sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO 
România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de 
către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut 
răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.
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Învaţă-ţi copilul despre viaţa la fermă cu această colecţie distractivă de 
la LEGO® DUPLO®! Cu ajutorul clădirilor, al vehiculelor ușor de construit, 

al figurinelor si al animăluţelor adorabile, copilașul tău va învăţa jucându-se. 
Ajută-l să-și dezvolte creativitatea cu cărămizile mari colorate și cu tematici 
simpatice, destinate mâinilor micuţe.

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

10868
Grajdul poneilor
2-5 ani
Preţ recomandat*: 
139.99 Lei.

10867
Piaţa fermierilor
2-5 ani
Preţ recomandat*: 
89.99 Lei.

10870
Animalele de la fermă
2-5 ani
Preţ recomandat*: 49.99 Lei.

10869
Aventuri la fermă
2-5 ani
Preţ recomandat*: 289.99 Lei.

Jocurile sunt 
valabile pentru 
Android și iOS.

APLICAŢII 

GRATUITE

The LEGO Group

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Ţ

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de 
imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, 
dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare 
revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.
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Învaţă-ţi copilul despre viaţa la fermă cu această colecţie distractivă de 
la LEGO® DUPLO®! Cu ajutorul clădirilor, al vehiculelor ușor de construit, 

al figurinelor si al animăluţelor adorabile, copilașul tău va învăţa jucându-se. 
Ajută-l să-și dezvolte creativitatea cu cărămizile mari colorate și cu tematici 
simpatice, destinate mâinilor micuţe.

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

10868
Grajdul poneilor
2-5 ani
Preţ recomandat*: 
139.99 Lei.

10867
Piaţa fermierilor
2-5 ani
Preţ recomandat*: 
89.99 Lei.

10870
Animalele de la fermă
2-5 ani
Preţ recomandat*: 49.99 Lei.

10869
Aventuri la fermă
2-5 ani
Preţ recomandat*: 289.99 Lei.

Jocurile sunt 
valabile pentru 
Android și iOS.

APLICAŢII 

GRATUITE

The LEGO Group

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Ţ

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de 
imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, 
dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare 
revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.
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10805
În jurul lumii
2-5 ani
Preţ recomandat*: 469.99 Lei.

Prezintă-i copilului tău o lume exact ca a lui, cu captivantele seturi 
LEGO® DUPLO®. Gama de seturi ușor de recunoscut, colorate și distractive,  
cu cărămizi mari, sigure și multe alte detalii fascinante, ajută copiii să-și 
dezvolte distractiv și creativ imaginaţia și abilităţile de joacă pe roluri. 

10832
Picnicul aniversar
2-5 ani
Preţ recomandat*: 69.99 Lei.

10838
Animăluţele familiei
2-5 ani
Preţ recomandat*: 44.99 Lei.

10833
Grădiniţă
2-5 ani
Preţ recomandat*: 89.99 Lei.

ÎN JURUL 
   LUMII

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de 
preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO 
România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.
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10805
În jurul lumii
2-5 ani
Preţ recomandat*: 469.99 Lei.

Prezintă-i copilului tău o lume exact ca a lui, cu captivantele seturi 
LEGO® DUPLO®. Gama de seturi ușor de recunoscut, colorate și distractive,  
cu cărămizi mari, sigure și multe alte detalii fascinante, ajută copiii să-și 
dezvolte distractiv și creativ imaginaţia și abilităţile de joacă pe roluri. 

10832
Picnicul aniversar
2-5 ani
Preţ recomandat*: 69.99 Lei.

10838
Animăluţele familiei
2-5 ani
Preţ recomandat*: 44.99 Lei.

10833
Grădiniţă
2-5 ani
Preţ recomandat*: 89.99 Lei.

ÎN JURUL 
   LUMII

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de 
preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO 
România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.
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10864
Cutie mare de cărămizi 
pentru terenul de joacă
2-5 ani
Preţ recomandat*: 209.99 Lei.

Arată-i copilului tău amuzamentul și fascinaţia lumii din jurul lui cu seturile 
LEGO® DUPLO®. Privește-l cum construiește un teren de joacă, o piaţă, sau 
alte locuri din viaţa reală, folosind cărămizile colorate și robuste, și cum i 
se dezvoltă imaginaţia în timp ce-și creează propriile aventuri urbane. 

NOUNOU
din ianuarie
din ianuarieNOUNOU
din ianuarie
din ianuarie

10836
Piaţa mare a orașului
2-5 ani
Preţ recomandat*: 299.99 Lei.

ORAȘUL MEU

10835
Casa familiei
2-5 ani
Preţ recomandat*: 
189.99 Lei.

10834
Pizzerie
2-5 ani
Preţ recomandat*: 
139.99 Lei.

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de 
preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO 
România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.
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10864
Cutie mare de cărămizi 
pentru terenul de joacă
2-5 ani
Preţ recomandat*: 209.99 Lei.

Arată-i copilului tău amuzamentul și fascinaţia lumii din jurul lui cu seturile 
LEGO® DUPLO®. Privește-l cum construiește un teren de joacă, o piaţă, sau 
alte locuri din viaţa reală, folosind cărămizile colorate și robuste, și cum i 
se dezvoltă imaginaţia în timp ce-și creează propriile aventuri urbane. 

NOUNOU
din ianuarie
din ianuarieNOUNOU
din ianuarie
din ianuarie

10836
Piaţa mare a orașului
2-5 ani
Preţ recomandat*: 299.99 Lei.

ORAȘUL MEU

10835
Casa familiei
2-5 ani
Preţ recomandat*: 
189.99 Lei.

10834
Pizzerie
2-5 ani
Preţ recomandat*: 
139.99 Lei.

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de 
preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO 
România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.
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10840
Parc mare de distracţii
2-5 ani
Preţ recomandat*: 389.99 Lei.

ORAȘUL MEU

10841
Parc de distracţii
2-5 ani
Preţ recomandat*: 
219.99 Lei.

10839
Pavilion de tir
2-5 ani
Preţ recomandat*: 
119.99 Lei.

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. 
Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria 

politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO 
România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi 

înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere 
sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în 

scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza 
preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi 

făcut răspunzător pentru acesta. Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Dezvoltă-i imaginaţia copilașului tău și oferă-i distracţie nemărginită cu 
seturile LEGO® DUPLO®. Explorează parcul de distracţii și oferă-le 
micuţilor șansa de a construi și de a descoperi pe cont propriu. Prin 
folosirea cărămizilor mari și colorate și a funcţiilor lor, seturile sunt 
grozave pentru dezvoltarea abilităţilor de joacă activă.
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10840
Parc mare de distracţii
2-5 ani
Preţ recomandat*: 389.99 Lei.

ORAȘUL MEU

10841
Parc de distracţii
2-5 ani
Preţ recomandat*: 
219.99 Lei.

10839
Pavilion de tir
2-5 ani
Preţ recomandat*: 
119.99 Lei.

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. 
Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria 

politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO 
România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi 

înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere 
sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în 

scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza 
preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi 

făcut răspunzător pentru acesta. Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Dezvoltă-i imaginaţia copilașului tău și oferă-i distracţie nemărginită cu 
seturile LEGO® DUPLO®. Explorează parcul de distracţii și oferă-le 
micuţilor șansa de a construi și de a descoperi pe cont propriu. Prin 
folosirea cărămizilor mari și colorate și a funcţiilor lor, seturile sunt 
grozave pentru dezvoltarea abilităţilor de joacă activă.
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10871
Aeroport
2-5 ani
Preţ recomandat*: 
119.99 Lei. NOUNOU

din ianuarie
din ianuarieNOUNOU
din ianuarie
din ianuarie

10592
Camion de pompieri
2-5 ani
Preţ recomandat*: 
119.99 Lei.

10809
Patrulă de poliţie
2-5 ani
Preţ recomandat*: 
69.99 Lei.

10508
Set de trenuri Deluxe
2-5 ani
Preţ recomandat*: 
549.99 Lei.

10507
Primul meu  
set de trenuri
2-5 ani
Preţ recomandat*:  
229.99 Lei.

10813
Șantier mare
2-5 ani
Preţ recomandat*: 
279.99 Lei.

10812
Camion & 
excavator  
pe șenile

2-5 ani
Preţ 

recomandat*:  
89.99 Lei.

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de 
preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO 
România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.
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10871
Aeroport
2-5 ani
Preţ recomandat*: 
119.99 Lei. NOUNOU

din ianuarie
din ianuarieNOUNOU
din ianuarie
din ianuarie

10592
Camion de pompieri
2-5 ani
Preţ recomandat*: 
119.99 Lei.

10809
Patrulă de poliţie
2-5 ani
Preţ recomandat*: 
69.99 Lei.

10508
Set de trenuri Deluxe
2-5 ani
Preţ recomandat*: 
549.99 Lei.

10507
Primul meu  
set de trenuri
2-5 ani
Preţ recomandat*:  
229.99 Lei.

10813
Șantier mare
2-5 ani
Preţ recomandat*: 
279.99 Lei.

10812
Camion & 
excavator  
pe șenile

2-5 ani
Preţ 

recomandat*:  
89.99 Lei.

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de 
preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO 
România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.
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NOUNOU
din ianuarie
din ianuarieNOUNOU
din ianuarie
din ianuarie

10878
Turnul lui Rapunzel
2-5 ani
Preţ recomandat*: 
159.99 Lei.

10877
Petrecerea lui Belle
2-5 ani
Preţ recomandat*: 
99.99 Lei. NOUNOU

din ianuarie
din ianuarieNOUNOU
din ianuarie
din ianuarie

© Disney

© Disney

10844
Buticul cochet  
Minnie Mouse
2-5 ani
Preţ recomandat*: 
199.99 Lei.

10843
Mașină de curse 
a lui Mickey
2-5 ani
Preţ recomandat*: 
74.99 Lei.

© Disney 

10827
Casa de pe plajă a lui 
Mickey şi prietenii
2-5 ani
Preţ recomandat*: 
169.99 Lei.

© Disney 

10597
Parada de ziua lui 
Mickey și Minnie
2-5 ani
Preţ recomandat*: 
119.99 Lei.

© Disney 

© Disney

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt 
pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin 
liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără 

niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. 
Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi 

înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de 
constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din 

partea LEGO România SRL în scopul respectării 
acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul 

final practicat de către fiecare revânzător și nici nu 
poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.
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din ianuarieNOUNOU
din ianuarie
din ianuarie

10878
Turnul lui Rapunzel
2-5 ani
Preţ recomandat*: 
159.99 Lei.

10877
Petrecerea lui Belle
2-5 ani
Preţ recomandat*: 
99.99 Lei. NOUNOU

din ianuarie
din ianuarieNOUNOU
din ianuarie
din ianuarie

© Disney

© Disney

10844
Buticul cochet  
Minnie Mouse
2-5 ani
Preţ recomandat*: 
199.99 Lei.

10843
Mașină de curse 
a lui Mickey
2-5 ani
Preţ recomandat*: 
74.99 Lei.

© Disney 

10827
Casa de pe plajă a lui 
Mickey şi prietenii
2-5 ani
Preţ recomandat*: 
169.99 Lei.

© Disney 

10597
Parada de ziua lui 
Mickey și Minnie
2-5 ani
Preţ recomandat*: 
119.99 Lei.

© Disney 

© Disney

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt 
pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin 
liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără 

niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. 
Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi 

înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de 
constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din 

partea LEGO România SRL în scopul respectării 
acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul 

final practicat de către fiecare revânzător și nici nu 
poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.
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10823
Aventură cu Batwing-ul
2-5 ani
Preţ recomandat*: 
149.99 Lei.

BATMAN: TM & © DC Comics. (s18)

NOUNOU
din ianuarie
din ianuarieNOUNOU
din ianuarie
din ianuarie

10876
Aventurile lui 
Spider-Man & Hulk
2-5 ani
Preţ recomandat*: 
159.99 Lei.

© 2018 MARVEL

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Lasă-te inspirat(ă) de 
jucăriile LEGO® DUPLO® 

și descoperă cum pot ele  
contribui la dezvoltarea  
micuţilor, într-un mod  

distractiv.

Descoperă o mulţime de  
idei de joacă utile pentru  
momente și mai colorate  

împreună cu cei mici,  
participă la concursuri  
și împărtășește cu noi  

momentele tale preferate  
din viaţa copiilor tăi.

Caută LEGO® DUPLO® pe Facebook

www.facebook.com/LEGODUPLORomania 
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10823
Aventură cu Batwing-ul
2-5 ani
Preţ recomandat*: 
149.99 Lei.

BATMAN: TM & © DC Comics. (s18)

NOUNOU
din ianuarie
din ianuarieNOUNOU
din ianuarie
din ianuarie

10876
Aventurile lui 
Spider-Man & Hulk
2-5 ani
Preţ recomandat*: 
159.99 Lei.

© 2018 MARVEL

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Lasă-te inspirat(ă) de 
jucăriile LEGO® DUPLO® 

și descoperă cum pot ele  
contribui la dezvoltarea  
micuţilor, într-un mod  

distractiv.

Descoperă o mulţime de  
idei de joacă utile pentru  
momente și mai colorate  

împreună cu cei mici,  
participă la concursuri  
și împărtășește cu noi  

momentele tale preferate  
din viaţa copiilor tăi.

Caută LEGO® DUPLO® pe Facebook

www.facebook.com/LEGODUPLORomania 



10857
Cursa pentru Cupa Piston
2-5 ani
Preţ recomandat*: 149.99 Lei.

10856
Magazia lui Bucșă
2-5 ani
Preţ recomandat*: 
99.99 Lei.

© Disney/Pixar; rights in underlying vehicles are the property of third parties, as applicable: FIAT™; Mack™.
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27

10846
Cafeneaua lui Flo
2-5 ani
Preţ recomandat*: 
259.99 Lei.

2-5
Ani

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. 
Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică 
de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. 
Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind 
legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de 
bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării 
acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat 
de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător 
pentru acesta.



10857
Cursa pentru Cupa Piston
2-5 ani
Preţ recomandat*: 149.99 Lei.

10856
Magazia lui Bucșă
2-5 ani
Preţ recomandat*: 
99.99 Lei.

© Disney/Pixar; rights in underlying vehicles are the property of third parties, as applicable: FIAT™; Mack™.
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10846
Cafeneaua lui Flo
2-5 ani
Preţ recomandat*: 
259.99 Lei.

2-5
Ani

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. 
Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică 
de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. 
Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind 
legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de 
bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării 
acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat 
de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător 
pentru acesta.



”Știai că poți planifica 
un întreg oraș din 
cărămizi LEGO®?”

Robo Lab

City Architect

World Explorer

LEGO Brick Builder

Creative Lab

Critter Creator

Story Lab Fish Designer
”Știați că în LEGO 
House poți explora 
cele mai uimitoare 
lumi miniaturale?”

”Știați că este posibil 
să creezi orice din 
cărămizile LEGO®?”

”Știai că poți face 
animale care se mișcă 
din cărămizi LEGO?”

29

LEGO® House - casa cărămizilor, oferă un concept unic de 
experiențe în centrul orașului Billund, Danemarca. Vino să 
descoperi magia universului LEGO și cele mai noi experiențe 
LEGO, putând da frâu liber creativității tale.

LEGO House oferă și experiențe unice precum vizitarea Pieței 
LEGO, joaca pe terase, explorarea Magazinului LEGO sau 
savurarea unei mese servite de roboți.
 
Citește mai mult și rezervă-ți bilete la:
www.LEGOHouse.com

Hei! 
Vino să ne 
întâlnim în noul 
LEGO® House din 
Billund, Danemarca.

Deschis din 28 Septembrie 2017

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!



”Știai că poți planifica 
un întreg oraș din 
cărămizi LEGO®?”

Robo Lab

City Architect

World Explorer

LEGO Brick Builder

Creative Lab

Critter Creator

Story Lab Fish Designer
”Știați că în LEGO 
House poți explora 
cele mai uimitoare 
lumi miniaturale?”

”Știați că este posibil 
să creezi orice din 
cărămizile LEGO®?”

”Știai că poți face 
animale care se mișcă 
din cărămizi LEGO?”

29

LEGO® House - casa cărămizilor, oferă un concept unic de 
experiențe în centrul orașului Billund, Danemarca. Vino să 
descoperi magia universului LEGO și cele mai noi experiențe 
LEGO, putând da frâu liber creativității tale.

LEGO House oferă și experiențe unice precum vizitarea Pieței 
LEGO, joaca pe terase, explorarea Magazinului LEGO sau 
savurarea unei mese servite de roboți.
 
Citește mai mult și rezervă-ți bilete la:
www.LEGOHouse.com

Hei! 
Vino să ne 
întâlnim în noul 
LEGO® House din 
Billund, Danemarca.

Deschis din 28 Septembrie 2017

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!



10749
Piaţa Miei
4-7 ani
Preţ recomandat*: 
89.99 Lei.

10754
Confruntarea dintre Omul 
Păianjen şi Scorpion
4-7 ani
Preţ recomandat*: 119.99 Lei.

10748
Petrecerea Emmei
4-7 ani
Preţ recomandat*: 
49.99 Lei.

10755
Urmărirea lui Zane
4-7 ani
Preţ recomandat*: 
89.99 Lei.

4-7
Ani
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®
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UȘOR DE CONSTRUIT

10751
Urmărire pe munte
4-7 ani
Preţ recomandat*: 
89.99 Lei.

10750
Camion pentru 
reparaţii
4-7 ani
Preţ recomandat*: 
49.99 Lei.

UȘOR DE CONSTRUIT

Descoperă o mulţime de aventuri noi și palpitante cu seturile 
LEGO® Juniors! De la o vârsta fragedă, ai posibilitatea să ajuţi 
poliţia montană să captureze un infractor, să savurezi un nectar 
din piaţa Miei sau să te alături echipei ninja și super eroilor tăi 
preferaţi în lupta de partea binelui! 31

10753
Atacul lui Joker™ în Batcave
4-7 ani
Preţ recomandat*: 159.99 Lei.

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

© 2018 MARVEL

BATMAN and all related characters and elements © & ™ DC Comics. (s18)

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Un început minunat cu cărămizile LEGO® !
Seturile LEGO® Juniors oferă o experienţă de construcţie și joacă adecvată 
copiilor de 4-7 ani. Seturile ușor de construit asigură o tranziţie lină de la 
construcţia cu cărămizi LEGO® DUPLO® la cea cu cărămizile clasice LEGO.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.
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10751
Urmărire pe munte
4-7 ani
Preţ recomandat*: 
89.99 Lei.

10750
Camion pentru 
reparaţii
4-7 ani
Preţ recomandat*: 
49.99 Lei.

UȘOR DE CONSTRUIT

Descoperă o mulţime de aventuri noi și palpitante cu seturile 
LEGO® Juniors! De la o vârsta fragedă, ai posibilitatea să ajuţi 
poliţia montană să captureze un infractor, să savurezi un nectar 
din piaţa Miei sau să te alături echipei ninja și super eroilor tăi 
preferaţi în lupta de partea binelui! 31

10753
Atacul lui Joker™ în Batcave
4-7 ani
Preţ recomandat*: 159.99 Lei.
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© 2018 MARVEL

BATMAN and all related characters and elements © & ™ DC Comics. (s18)

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Un început minunat cu cărămizile LEGO® !
Seturile LEGO® Juniors oferă o experienţă de construcţie și joacă adecvată 
copiilor de 4-7 ani. Seturile ușor de construit asigură o tranziţie lină de la 
construcţia cu cărămizi LEGO® DUPLO® la cea cu cărămizile clasice LEGO.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.



10743
Garajul lui Fumuriu

4-7 ani
Preţ recomandat*: 129.99 Lei.

10730
Lansatorul de viteză Fulger McQueen™

4-7 ani
Preţ recomandat*:  
49.99 Lei.

10742
Antrenamentul de viteză al lui Willy
4-7 ani
Preţ recomandat*: 89.99 Lei.

Înveţi, crești și te distrezi cu cărămizile LEGO®!
4-8
Ani
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10731
Simulatorul de curse Cruz Ramirez
4-7 ani
Preţ recomandat*: 49.99 Lei.

10732
Oprirea la boxe a lui Guido și Luigi
4-7 ani
Preţ recomandat*: 49.99 Lei.

10733
Depozitul de fier vechi al lui Bucșă

4-7 ani
Preţ recomandat*: 49.99 Lei.

© Disney/Pixar; rights in underlying vehicles are the property of third parties, as applicable: 
FIAT™, Ford™, Hudson, Mercury™, Willys™, Mack™.
Background inspired by the Cadillac Ranch by Ant Farm (Lord, Michels and Marquez) ® 1974. 33

10744
Cursa nebunească de la Thunder Hollow

4-7 ani
Preţ recomandat*: 189.99 Lei.

10745
Cursa finală Florida 500
5-8 ani
Preţ recomandat*: 249.99 Lei.

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de 
a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile 
recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, 
dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va 
monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Un început minunat cu cărămizile LEGO® !
Pune-ţi centura de siguranţă și fii gata de distracţie din plin la cursele 
LEGO® Juniors cu personajele preferate din Mașini 3 de la Disney•Pixar! 
Pornim motoarele, câteva ture de încălzire și apoi repede pe pista de 
curse să recreăm scenele de mare viteză din filme!

UȘOR DE CONSTRUIT

UȘOR DE CONSTRUIT



10743
Garajul lui Fumuriu

4-7 ani
Preţ recomandat*: 129.99 Lei.

10730
Lansatorul de viteză Fulger McQueen™

4-7 ani
Preţ recomandat*:  
49.99 Lei.

10742
Antrenamentul de viteză al lui Willy
4-7 ani
Preţ recomandat*: 89.99 Lei.

Înveţi, crești și te distrezi cu cărămizile LEGO®!
4-8
Ani
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10731
Simulatorul de curse Cruz Ramirez
4-7 ani
Preţ recomandat*: 49.99 Lei.

10732
Oprirea la boxe a lui Guido și Luigi
4-7 ani
Preţ recomandat*: 49.99 Lei.

10733
Depozitul de fier vechi al lui Bucșă

4-7 ani
Preţ recomandat*: 49.99 Lei.

© Disney/Pixar; rights in underlying vehicles are the property of third parties, as applicable: 
FIAT™, Ford™, Hudson, Mercury™, Willys™, Mack™.
Background inspired by the Cadillac Ranch by Ant Farm (Lord, Michels and Marquez) ® 1974. 33

10744
Cursa nebunească de la Thunder Hollow

4-7 ani
Preţ recomandat*: 189.99 Lei.

10745
Cursa finală Florida 500
5-8 ani
Preţ recomandat*: 249.99 Lei.

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de 
a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile 
recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, 
dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va 
monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Un început minunat cu cărămizile LEGO® !
Pune-ţi centura de siguranţă și fii gata de distracţie din plin la cursele 
LEGO® Juniors cu personajele preferate din Mașini 3 de la Disney•Pixar! 
Pornim motoarele, câteva ture de încălzire și apoi repede pe pista de 
curse să recreăm scenele de mare viteză din filme!

UȘOR DE CONSTRUIT

UȘOR DE CONSTRUIT



Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

10740
Valiză Patrulă de pompieri
4-7 ani
Preţ recomandat*: 89.99 Lei.

10734
Șantier de demolări
4-7 ani
Preţ recomandat*: 149.99 Lei.

10746
Valiza de fermă a Miei
4-7 ani
Preţ recomandat*: 89.99 Lei.

4-7
Ani

LE
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®
 J

U
N

IO
R

S

35

10739
Atacul rechinului
4-7 ani
Preţ recomandat*: 
89.99 Lei.

© 2018 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.
LEGO, the LEGO logo, NINJAGO and the Minifigure are trademarks and/or 
copyrights of the LEGO Group. ©2018 The LEGO Group. 
WB SHIELD: TM & © WBEI. (s18)

10737
Batman™ contra Mr. Freeze™

4-7 ani
Preţ recomandat*: 74.99 Lei.

BATMAN and all related characters and  
elements © & TM DC Comics. (s18)

10736
Anna și Elsa la locul de joacă
4-7 ani
Preţ recomandat*: 129.99 Lei.

© Disney

10738
Căsuţa din pădure a Albei ca Zăpada
4-7 ani
Preţ recomandat*: 74.99 Lei.

© Disney

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare 
comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun 

fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu 
sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere 
sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării 

acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către 
fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

UȘOR DE CONSTRUIT

UȘOR DE CONSTRUIT



Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

10740
Valiză Patrulă de pompieri
4-7 ani
Preţ recomandat*: 89.99 Lei.

10734
Șantier de demolări
4-7 ani
Preţ recomandat*: 149.99 Lei.

10746
Valiza de fermă a Miei
4-7 ani
Preţ recomandat*: 89.99 Lei.

4-7
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10739
Atacul rechinului
4-7 ani
Preţ recomandat*: 
89.99 Lei.

© 2018 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.
LEGO, the LEGO logo, NINJAGO and the Minifigure are trademarks and/or 
copyrights of the LEGO Group. ©2018 The LEGO Group. 
WB SHIELD: TM & © WBEI. (s18)

10737
Batman™ contra Mr. Freeze™

4-7 ani
Preţ recomandat*: 74.99 Lei.

BATMAN and all related characters and  
elements © & TM DC Comics. (s18)

10736
Anna și Elsa la locul de joacă
4-7 ani
Preţ recomandat*: 129.99 Lei.

© Disney

10738
Căsuţa din pădure a Albei ca Zăpada
4-7 ani
Preţ recomandat*: 74.99 Lei.

© Disney

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare 
comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun 

fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu 
sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere 
sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării 

acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către 
fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

UȘOR DE CONSTRUIT

UȘOR DE CONSTRUIT



Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

LEGO.com/classic
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din ianuarie

Seturile LEGO® Classic le permit copiilor tăi să construiască şi să inventeze 
la nesfârşit. Oferind experienţa clasică de construcţie LEGO, seturile Classic 
încurajează copiii să viseze, să-şi imagineze şi apoi să creeze.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

10698
Cutie mare de construcţie creativă LEGO®

4-99 ani
Preţ recomandat*: 219.99 Lei.

10692
Cărămizi  
creative LEGO®

4-99 ani
Preţ recomandat*: 
69.99 Lei.

10700
Placă de bază verde
4-99 ani
Preţ recomandat*: 
39.99 Lei.

10714
Placă de bază albastră
4-99 ani
Preţ recomandat*: 
39.99 Lei.

10701
Placă de bază gri
4-99 ani
Preţ recomandat*: 
69.99 Lei.

10712
Cărămizi şi roţi variate
5-99 ani
Preţ recomandat*: 109.99 Lei.

10713
Valiză creativă
4-99 ani
Preţ recomandat*: 
109.99 Lei.

10693
Supliment  

creativ LEGO®

4-99 ani
Preţ recomandat*: 

89.99 Lei.

10696
Cutie medie de  
construcţie creativă LEGO®

4-99 ani
Preţ recomandat*: 149.99 Lei.

10703
Cutie creativă  
de constructor
4-99 ani
Preţ recomandat*: 
129.99 Lei.

10715
Cărămiduţe în mișcare
4-99 ani
Preţ recomandat*: 
139.99 Lei.

10706
Cutie albastră 
de creativitate
4-99 ani
Preţ recomandat*: 
24.99 Lei.

10707
Cutie roșie de 
creativitate
4-99 ani
Preţ recomandat*: 
24.99 Lei.

10709
Cutie portocalie 
de creativitate
4-99 ani
Preţ recomandat*: 
24.99 Lei.

10708
Cutie verde 
de creativitate
4-99 ani
Preţ recomandat*: 
24.99 Lei.



Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.
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Seturile LEGO® Classic le permit copiilor tăi să construiască şi să inventeze 
la nesfârşit. Oferind experienţa clasică de construcţie LEGO, seturile Classic 
încurajează copiii să viseze, să-şi imagineze şi apoi să creeze.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

10698
Cutie mare de construcţie creativă LEGO®

4-99 ani
Preţ recomandat*: 219.99 Lei.

10692
Cărămizi  
creative LEGO®

4-99 ani
Preţ recomandat*: 
69.99 Lei.

10700
Placă de bază verde
4-99 ani
Preţ recomandat*: 
39.99 Lei.

10714
Placă de bază albastră
4-99 ani
Preţ recomandat*: 
39.99 Lei.

10701
Placă de bază gri
4-99 ani
Preţ recomandat*: 
69.99 Lei.

10712
Cărămizi şi roţi variate
5-99 ani
Preţ recomandat*: 109.99 Lei.

10713
Valiză creativă
4-99 ani
Preţ recomandat*: 
109.99 Lei.

10693
Supliment  

creativ LEGO®

4-99 ani
Preţ recomandat*: 

89.99 Lei.

10696
Cutie medie de  
construcţie creativă LEGO®

4-99 ani
Preţ recomandat*: 149.99 Lei.

10703
Cutie creativă  
de constructor
4-99 ani
Preţ recomandat*: 
129.99 Lei.

10715
Cărămiduţe în mișcare
4-99 ani
Preţ recomandat*: 
139.99 Lei.

10706
Cutie albastră 
de creativitate
4-99 ani
Preţ recomandat*: 
24.99 Lei.

10707
Cutie roșie de 
creativitate
4-99 ani
Preţ recomandat*: 
24.99 Lei.

10709
Cutie portocalie 
de creativitate
4-99 ani
Preţ recomandat*: 
24.99 Lei.

10708
Cutie verde 
de creativitate
4-99 ani
Preţ recomandat*: 
24.99 Lei.



Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

71020   
FILMUL LEGO® 
BATMAN Seria 2
De la 5 ani
Preţ recomandat*: 
19.99 Lei.

LEGO.com/minifigures  

Mai multe informaţii la
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THE LEGO® BATMAN MOVIE © & ™ DC Comics, Warner Bros.  
Entertainment Inc., & The LEGO Group. All Rights Reserved. (s18).

Descoperă aplicaţiile grozave LEGO®

Descarcă și joacă-te 
gratuit pe iPhone sau Android.



Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

71020   
FILMUL LEGO® 
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19.99 Lei.
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THE LEGO® BATMAN MOVIE © & ™ DC Comics, Warner Bros.  
Entertainment Inc., & The LEGO Group. All Rights Reserved. (s18).

Descoperă aplicaţiile grozave LEGO®

Descarcă și joacă-te 
gratuit pe iPhone sau Android.



31074
Mașină de raliuri Rocket
7-12 ani
Preţ recomandat*: 99.99 Lei.

LEGO.com/creator

Descoperă mai 
multe online:

41
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6-12
Ani

Aventură pe uscat și în aer cu seturile LEGO® Creator 3 în 1! Experiementează 
bucuria de a construi creaturi colorate, case și vehicule cu o mulţime de 
funcţionalităţi, apoi reconstruiește-le pentru și mai multă distracţie. Distracţia nu 
se termină niciodată când poţi reconstrui!

31075
Mașina de aventuri
7-12 ani
Preţ recomandat*: 
99.99 Lei.

31076
Avionul de acrobaţii
7-12 ani
Preţ recomandat*: 99.99 Lei.

31071
Dronă de explorare
6-12 ani
Preţ recomandat*: 
49.99 Lei.

31072
Motoare extreme
6-12 ani
Preţ recomandat*: 
49.99 Lei.
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NOUNOU
din ianuarie
din ianuarieNOUNOU
din ianuarie
din ianuarie

NOUNOU
din ianuarie
din ianuarieNOUNOU
din ianuarie
din ianuarie

NOUNOU
din ianuarie
din ianuarieNOUNOU
din ianuarie
din ianuarie

NOUNOU
din ianuarie
din ianuarieNOUNOU
din ianuarie
din ianuarie

31056
Mașină verde
6-12 ani
Preţ recomandat*: 49.99 Lei.

31057
Elicopter de luptă
6-12 ani
Preţ recomandat*: 49.99 Lei.

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de 
preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO 
România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.



31074
Mașină de raliuri Rocket
7-12 ani
Preţ recomandat*: 99.99 Lei.

LEGO.com/creator

Descoperă mai 
multe online:
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Aventură pe uscat și în aer cu seturile LEGO® Creator 3 în 1! Experiementează 
bucuria de a construi creaturi colorate, case și vehicule cu o mulţime de 
funcţionalităţi, apoi reconstruiește-le pentru și mai multă distracţie. Distracţia nu 
se termină niciodată când poţi reconstrui!

31075
Mașina de aventuri
7-12 ani
Preţ recomandat*: 
99.99 Lei.

31076
Avionul de acrobaţii
7-12 ani
Preţ recomandat*: 99.99 Lei.

31071
Dronă de explorare
6-12 ani
Preţ recomandat*: 
49.99 Lei.

31072
Motoare extreme
6-12 ani
Preţ recomandat*: 
49.99 Lei.

NOUNOU
din ianuarie
din ianuarieNOUNOU
din ianuarie
din ianuarie

NOUNOU
din ianuarie
din ianuarieNOUNOU
din ianuarie
din ianuarie

NOUNOU
din ianuarie
din ianuarieNOUNOU
din ianuarie
din ianuarie

NOUNOU
din ianuarie
din ianuarieNOUNOU
din ianuarie
din ianuarie

NOUNOU
din ianuarie
din ianuarieNOUNOU
din ianuarie
din ianuarie

31056
Mașină verde
6-12 ani
Preţ recomandat*: 49.99 Lei.

31057
Elicopter de luptă
6-12 ani
Preţ recomandat*: 49.99 Lei.

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de 
preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO 
România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.



31073
Creaturi mitologice
7-12 ani
Preţ recomandat*: 
74.99 Lei.

Descoperă mai 
multe online:
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NOUNOU
din ianuarie
din ianuarieNOUNOU
din ianuarie
din ianuarie

31070
Mașină pentru curse de raliu turbo
9-12 ani
Preţ recomandat*: 249.99 Lei.

31066
Navetă spaţială de explorare
7-12 ani
Preţ recomandat*: 149.99 Lei.

31079
Rulota surferului
8-12 ani
Preţ recomandat*: 
149.99 Lei.

NOUNOU
din ianuarie
din ianuarieNOUNOU
din ianuarie
din ianuarie

31058
Dinozauri puternici
7-12 ani
Preţ recomandat*: 74.99 Lei.

31062
Robot explorator
7-12 ani
Preţ recomandat*: 89.99 Lei.

Cărămidă
luminoasă

31052
Destinaţii de vacanţă
9-14 ani
Preţ recomandat*: 299.99 Lei.

LEGO.com/creator

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare 
comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun 
fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu 
sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere 
sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării 
acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare 
revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.



31073
Creaturi mitologice
7-12 ani
Preţ recomandat*: 
74.99 Lei.

Descoperă mai 
multe online:
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31070
Mașină pentru curse de raliu turbo
9-12 ani
Preţ recomandat*: 249.99 Lei.

31066
Navetă spaţială de explorare
7-12 ani
Preţ recomandat*: 149.99 Lei.

31079
Rulota surferului
8-12 ani
Preţ recomandat*: 
149.99 Lei.

NOUNOU
din ianuarie
din ianuarieNOUNOU
din ianuarie
din ianuarie

31058
Dinozauri puternici
7-12 ani
Preţ recomandat*: 74.99 Lei.

31062
Robot explorator
7-12 ani
Preţ recomandat*: 89.99 Lei.

Cărămidă
luminoasă

31052
Destinaţii de vacanţă
9-14 ani
Preţ recomandat*: 299.99 Lei.

LEGO.com/creator

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare 
comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun 
fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu 
sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere 
sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării 
acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare 
revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.
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31081
Skatepark Modular
8-12 ani
Preţ recomandat*: 209.99 Lei.

NOUNOU
din ianuarie
din ianuarieNOUNOU
din ianuarie
din ianuarie

31080
Vacanţă de iarnă modulară
7-12 ani
Preţ recomandat*: 149.99 Lei.

NOUNOU
din ianuarie
din ianuarieNOUNOU
din ianuarie
din ianuarie

31069
Vilă de familie
8-12 ani
Preţ recomandat*: 
299.99 Lei.

31067
Vacanţă la 
piscină
7-12 ani
Preţ 
recomandat*: 
129.99 Lei.

31068
Locuinţă modernă
8-12 ani
Preţ recomandat*: 
174.99 Lei.

Cărămidă
luminoasă

31067

3106931068

+

+

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.
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31081
Skatepark Modular
8-12 ani
Preţ recomandat*: 209.99 Lei.

NOUNOU
din ianuarie
din ianuarieNOUNOU
din ianuarie
din ianuarie

31080
Vacanţă de iarnă modulară
7-12 ani
Preţ recomandat*: 149.99 Lei.

NOUNOU
din ianuarie
din ianuarieNOUNOU
din ianuarie
din ianuarie

31069
Vilă de familie
8-12 ani
Preţ recomandat*: 
299.99 Lei.

31067
Vacanţă la 
piscină
7-12 ani
Preţ 
recomandat*: 
129.99 Lei.

31068
Locuinţă modernă
8-12 ani
Preţ recomandat*: 
174.99 Lei.

Cărămidă
luminoasă

31067

3106931068

+

+

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.
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41153
Ambarcaţiunea 
regală a lui Ariel
6-12 ani
Preţ recomandat*: 
259.99 Lei.

41151

41155

41152 41153

41154

41155
Aventura Elsei la piaţă
5-12 ani
Preţ recomandat*: 99.99 Lei.

41152
Castelul Frumoasei 
Adormite
6-12 ani
Preţ recomandat*: 
209.99 Lei.

© Disney
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41154
Castelul de vis al Cenușăresei
6-12 ani
Preţ recomandat*: 409.99 Lei.

41151
Antrenamentul 
lui Mulan
5-12 ani
Preţ 
recomandat*: 
79.99 Lei.

Colecţionează, construiește și combină seturile 
tale preferate LEGO® | Disney Princess™! 
Fii creativ folosind conceptul modular pentru 
a înlocui cu ușurință secţiuni din modele și 
pentru a construi supremul castel de vis.

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de 
a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile 
recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, 
dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu 
va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.
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41153
Ambarcaţiunea 
regală a lui Ariel
6-12 ani
Preţ recomandat*: 
259.99 Lei.

41151

41155

41152 41153

41154

41155
Aventura Elsei la piaţă
5-12 ani
Preţ recomandat*: 99.99 Lei.

41152
Castelul Frumoasei 
Adormite
6-12 ani
Preţ recomandat*: 
209.99 Lei.
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41154
Castelul de vis al Cenușăresei
6-12 ani
Preţ recomandat*: 409.99 Lei.

41151
Antrenamentul 
lui Mulan
5-12 ani
Preţ 
recomandat*: 
79.99 Lei.

Colecţionează, construiește și combină seturile 
tale preferate LEGO® | Disney Princess™! 
Fii creativ folosind conceptul modular pentru 
a înlocui cu ușurință secţiuni din modele și 
pentru a construi supremul castel de vis.

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de 
a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile 
recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, 
dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu 
va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.
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© Disney

41146
Seara fermecată a Cenușăresei
6-12 ani
Preţ recomandat*: 199.99 Lei.

41145
Ariel și vraja magică
5-12 ani
Preţ recomandat*: 149.99 Lei.

© Disney
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41150
Vaiana și călătoria 
ei pe ocean
6-12 ani
Preţ recomandat*: 
199.99 Lei.

41148
Elsa și Palatul ei 
magic de gheaţă
6-12 ani
Preţ recomandat*: 
349.99 Lei.

Vizionează captivantele 
episoade LEGO® |  

Disney Frozen™  Northern 
Lights, disponibile pe  

LEGO.com/disney

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind 
legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.
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41146
Seara fermecată a Cenușăresei
6-12 ani
Preţ recomandat*: 199.99 Lei.

41145
Ariel și vraja magică
5-12 ani
Preţ recomandat*: 149.99 Lei.

© Disney
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41150
Vaiana și călătoria 
ei pe ocean
6-12 ani
Preţ recomandat*: 
199.99 Lei.

41148
Elsa și Palatul ei 
magic de gheaţă
6-12 ani
Preţ recomandat*: 
349.99 Lei.

Vizionează captivantele 
episoade LEGO® |  

Disney Frozen™  Northern 
Lights, disponibile pe  

LEGO.com/disney

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind 
legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.



Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

41340
Casa prieteniei
6-12 ani
Preţ recomandat*: 
359.99 Lei.

41329
Dormitorul de  
lux al Oliviei
6-12 ani
Preţ recomandat*: 
74.99 Lei.

41328
Dormitorul lui Stephanie

6-12 ani
Preţ recomandat*: 49.99 Lei.

41327
Dormitorul Miei

6-12 ani
Preţ recomandat*: 

49.99 Lei.
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NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

Descoperă dormitorul Miei, al Oliviei sau al lui Stephanie și vizitează Casa 
prieteniei pentru misiuni captivante cu fetele din LEGO® Friends! Fie că 
pasiunea ta este sportul, cântatul pe marile scene, arta sau stiinţa, ori că îţi 
place pur și simplu să petreci timpul în natură, fetele sunt mereu pregătite! LEGO.com/friends

Emma

Olivia

Olivia

Andrea

Mia

Stephanie

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.



Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

41340
Casa prieteniei
6-12 ani
Preţ recomandat*: 
359.99 Lei.

41329
Dormitorul de  
lux al Oliviei
6-12 ani
Preţ recomandat*: 
74.99 Lei.

41328
Dormitorul lui Stephanie

6-12 ani
Preţ recomandat*: 49.99 Lei.

41327
Dormitorul Miei

6-12 ani
Preţ recomandat*: 

49.99 Lei.
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NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

Descoperă dormitorul Miei, al Oliviei sau al lui Stephanie și vizitează Casa 
prieteniei pentru misiuni captivante cu fetele din LEGO® Friends! Fie că 
pasiunea ta este sportul, cântatul pe marile scene, arta sau stiinţa, ori că îţi 
place pur și simplu să petreci timpul în natură, fetele sunt mereu pregătite! LEGO.com/friends

Emma

Olivia

Olivia

Andrea

Mia

Stephanie

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.



41332
Standul de  
artă al Emmei
6-12 ani
Preţ 
recomandat*: 
89.99 Lei.

41333
Vehiculul de 
misiune al Oliviei
6-12 ani
Preţ  
recomandat*: 
89.99 Lei.

41330
Antrenamentul lui Stephanie
6-12 ani
Preţ recomandat*: 74.99 Lei.

41334
Spectacolul din 
parc al Andreei

6-12 ani
Preţ recomandat*: 

129.99 Lei.

41335
Căsuţa din  

copac a Miei
6-12 ani

Preţ recomandat*: 
149.99 Lei.
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NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

Emma

Olivia

Andrea

Steve
Diana

Daniel

Mia

Stephanie

LEGO.com/friends

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de 
preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO 
România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt 
pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin 
liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără 
niciun fel de imixţiune din partea LEGO România 

SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot 
fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă 
de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din 

partea LEGO România SRL în scopul respectării 
acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul 

final practicat de către fiecare revânzător și nici nu 
poate fi făcut răspunzător pentru acesta.



41332
Standul de  
artă al Emmei
6-12 ani
Preţ 
recomandat*: 
89.99 Lei.

41333
Vehiculul de 
misiune al Oliviei
6-12 ani
Preţ  
recomandat*: 
89.99 Lei.

41330
Antrenamentul lui Stephanie
6-12 ani
Preţ recomandat*: 74.99 Lei.

41334
Spectacolul din 
parc al Andreei

6-12 ani
Preţ recomandat*: 

129.99 Lei.

41335
Căsuţa din  

copac a Miei
6-12 ani

Preţ recomandat*: 
149.99 Lei.
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NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

Emma

Olivia

Andrea

Steve
Diana

Daniel

Mia

Stephanie

LEGO.com/friends

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de 
preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO 
România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt 
pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin 
liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără 
niciun fel de imixţiune din partea LEGO România 

SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot 
fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă 
de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din 

partea LEGO România SRL în scopul respectării 
acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul 

final practicat de către fiecare revânzător și nici nu 
poate fi făcut răspunzător pentru acesta.



41336
Cafeneaua de artă a Emmei
6-12 ani
Preţ recomandat*: 169.99 Lei.

41338
Stadionul lui Stephanie
6-12 ani
Preţ recomandat*: 199.99 Lei.

41339
Furgoneta de camping a Miei
7-12 ani
Preţ recomandat*: 279.99 Lei.
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NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

LEGO.com/friends

Ethan

Vicky

Mia

Stephanie

Stephanie

Emma

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de 
a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile 
recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, 
dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu 
va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.



41336
Cafeneaua de artă a Emmei
6-12 ani
Preţ recomandat*: 169.99 Lei.

41338
Stadionul lui Stephanie
6-12 ani
Preţ recomandat*: 199.99 Lei.

41339
Furgoneta de camping a Miei
7-12 ani
Preţ recomandat*: 279.99 Lei.

LE
G

O
®
 F

R
IE

N
D

S

6-12
Ani

55

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

LEGO.com/friends

Ethan

Vicky

Mia

Stephanie

Stephanie

Emma

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de 
a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile 
recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, 
dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu 
va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.



LEGO.com/friends

41322
Patinoarul 

staţiunii de iarnă
6-12 ani

Preţ recomandat*: 
139.99 Lei.

41317
Croazieră însorită 
pe Catamaran
7-12 ani
Preţ recomandat*: 
349.99 Lei.

41316
Transportorul bărcii cu motor 
al Andreei
6-12 ani
Preţ recomandat*: 139.99 Lei.

41315
Magazinul de Surf 
din Heartlake
6-12 ani
Preţ recomandat*: 
89.99 Lei.

41324
Schiliftul staţiunii 

de iarnă
8-12 ani

Preţ recomandat*: 
299.99 Lei.

41323
Cabana din 
staţiunea de iarnă
7-12 ani
Preţ recomandat*: 
199.99 Lei.
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D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Trăiește experiențe unice alături de Andrea, Emma, Mia, Olivia și Stephanie în 
orașul Heartlake! Distrează-te construind, explorând și jucându-te în locurilor 
lor preferate, sau însoțește-le în vacanțe distractive. Fie că îți place soarele, 
surfingul, sau joaca în zăpadă, te vei distra mereu cu fetele din LEGO® Friends!

Prețurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de prețuri fără niciun fel de imixțiune din partea LEGO România SRL. Astfel, prețurile recomandate nu sunt și nu pot fi înțelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza prețul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Prețurile recomandate de LEGO România 
SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant 

este pe deplin liber de a-și stabili propria 
politică de prețuri fără niciun fel de imixțiune 

din partea LEGO România SRL. Astfel, 
prețurile recomandate nu sunt și nu pot fi 

înțelese ca fiind legate în vreun fel de vreo 
formă de constrângere sau, dimpotrivă, de 

bonificare din partea LEGO România SRL în 
scopul respectării acestora. LEGO România 

SRL nu va monitoriza prețul final practicat 
de către fiecare revânzător și nici nu poate fi 

făcut răspunzător pentru acesta.



LEGO.com/friends

41322
Patinoarul 

staţiunii de iarnă
6-12 ani

Preţ recomandat*: 
139.99 Lei.

41317
Croazieră însorită 
pe Catamaran
7-12 ani
Preţ recomandat*: 
349.99 Lei.

41316
Transportorul bărcii cu motor 
al Andreei
6-12 ani
Preţ recomandat*: 139.99 Lei.

41315
Magazinul de Surf 
din Heartlake
6-12 ani
Preţ recomandat*: 
89.99 Lei.

41324
Schiliftul staţiunii 

de iarnă
8-12 ani

Preţ recomandat*: 
299.99 Lei.

41323
Cabana din 
staţiunea de iarnă
7-12 ani
Preţ recomandat*: 
199.99 Lei.
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D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Trăiește experiențe unice alături de Andrea, Emma, Mia, Olivia și Stephanie în 
orașul Heartlake! Distrează-te construind, explorând și jucându-te în locurilor 
lor preferate, sau însoțește-le în vacanțe distractive. Fie că îți place soarele, 
surfingul, sau joaca în zăpadă, te vei distra mereu cu fetele din LEGO® Friends!

Prețurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de prețuri fără niciun fel de imixțiune din partea LEGO România SRL. Astfel, prețurile recomandate nu sunt și nu pot fi înțelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza prețul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Prețurile recomandate de LEGO România 
SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant 

este pe deplin liber de a-și stabili propria 
politică de prețuri fără niciun fel de imixțiune 

din partea LEGO România SRL. Astfel, 
prețurile recomandate nu sunt și nu pot fi 

înțelese ca fiind legate în vreun fel de vreo 
formă de constrângere sau, dimpotrivă, de 

bonificare din partea LEGO România SRL în 
scopul respectării acestora. LEGO România 

SRL nu va monitoriza prețul final practicat 
de către fiecare revânzător și nici nu poate fi 

făcut răspunzător pentru acesta.



LE
G

O
®
 F

R
IE

N
D

S

59

6-12
Ani

41311
Pizzeria Heartlake

6-12 ani
Preţ recomandat*: 

139.99 Lei.

41314
Casa Stephaniei
6-12 ani
Preţ recomandat*: 349.99 Lei.

41313
Piscina de vară din Heartlake
6-12 ani
Preţ recomandat*: 249.99 Lei.

LEGO.com/friends

41318
Spitalul din Heartlake
7-12 ani
Preţ recomandat*: 
449.99 Lei.

41130
Montagne russe în  
parcul de distracţii
8-12 ani
Preţ recomandat*: 499.99 Lei.

Cărămidă 
luminoasă

41126
Clubul de călărie din Heartlake
6-12 ani
Preţ recomandat*: 319.99 Lei.

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.
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41311
Pizzeria Heartlake

6-12 ani
Preţ recomandat*: 

139.99 Lei.

41314
Casa Stephaniei
6-12 ani
Preţ recomandat*: 349.99 Lei.

41313
Piscina de vară din Heartlake
6-12 ani
Preţ recomandat*: 249.99 Lei.

LEGO.com/friends

41318
Spitalul din Heartlake
7-12 ani
Preţ recomandat*: 
449.99 Lei.

41130
Montagne russe în  
parcul de distracţii
8-12 ani
Preţ recomandat*: 499.99 Lei.

Cărămidă 
luminoasă

41126
Clubul de călărie din Heartlake
6-12 ani
Preţ recomandat*: 319.99 Lei.

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.



41190
Emily Jones și 
evadarea vulturului
7-12 ani
Preţ recomandat*: 
79.99 Lei.

41194
Turnul lui Noctura și salvarea 
vulpii de pământ
9-12 ani
Preţ recomandat*: 309.99 Lei.

41192
Azari și capturarea leului de foc
8-12 ani
Preţ recomandat*: 149.99 Lei.

41193
Aira și cântecul 
dragonului de vânt
8-12 ani
Preţ recomandat*: 
209.99 Lei.

41191
Naida și ambuscada 
ţestoasei de apă
7-12 ani
Preţ recomandat*: 129.99 Lei.

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ
din apriliedin aprilie

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ
din apriliedin aprilie

Ajut-o pe Emily Jones și pe elfi 
să-și unească magia pentru a 
salva făpturile protectoare de 
maleficul elf al umbrelor și de 
liliecii din umbră!
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LEGO.com/elves

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de 
a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile 
recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, 
dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va 
monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.



41190
Emily Jones și 
evadarea vulturului
7-12 ani
Preţ recomandat*: 
79.99 Lei.

41194
Turnul lui Noctura și salvarea 
vulpii de pământ
9-12 ani
Preţ recomandat*: 309.99 Lei.

41192
Azari și capturarea leului de foc
8-12 ani
Preţ recomandat*: 149.99 Lei.

41193
Aira și cântecul 
dragonului de vânt
8-12 ani
Preţ recomandat*: 
209.99 Lei.

41191
Naida și ambuscada 
ţestoasei de apă
7-12 ani
Preţ recomandat*: 129.99 Lei.

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ
din apriliedin aprilie

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ
din apriliedin aprilie

Ajut-o pe Emily Jones și pe elfi 
să-și unească magia pentru a 
salva făpturile protectoare de 
maleficul elf al umbrelor și de 
liliecii din umbră!

LE
G

O
®
 E

LV
ES

61

7-12
Ani

LEGO.com/elves

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de 
a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile 
recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, 
dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va 
monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.
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7-12
Ani

41188
Evadarea din fortăreaţa 
regelui spiridușilor
8-12 ani
Preţ recomandat*: 349.99 Lei.

41186
Azari și evadarea  
din pădurea spiridușilor
7-12 ani
Preţ recomandat*: 99.99 Lei.

41187
Ascunzișul tămăduitor  

al lui Rosalyn
8-12 ani

Preţ recomandat*: 249.99 Lei.

LEGO.com/elves

41183
Dragonul malefic al 
Regelui Goblinilor
8-12 ani
Preţ recomandat*: 
149.99 Lei.

Puzzle LEGO® Elves 
LEGO.com/apps

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.
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D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a
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Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.



60185
Ciocan pneumatic 

pentru minerit
5-12 ani

Preţ recomandat*: 
79.99 Lei.

60186
Foreză de minerit  

de mare putere
5-12 ani

Preţ  
recomandat*:  

209.99 Lei.
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Ani

60188
Amplasamentul minerilor experţi

7-12 ani
Preţ recomandat*: 469.99 Lei.

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

Ia-ţi casca de protecţie și alătură-te minerilor experţi în munţii  
LEGO® City! Operează mașini masive, sapă în adâncime și extrage 
aur preţios pentru cel mai măreţ oraș. Este o muncă grea și în fiecare 
zi se caută eroi! Nu uita să fii atent la păianjeni!

SAPĂ ÎN CĂUTAREA
AURULUI CU MINERII

60184
Echipă de  
minerit
5-12 ani
Preţrecomandat*: 
49.99 Lei.

LUMINEAZĂ PE ÎNTUNERIC

EXPERŢI LEGO® CITY!

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de 
preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO 
România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.
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Echipă de  
minerit
5-12 ani
Preţrecomandat*: 
49.99 Lei.

LUMINEAZĂ PE ÎNTUNERIC

EXPERŢI LEGO® CITY!

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de 
preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO 
România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.



PRINDE NFRACTORII CU
POLIŢIA MONTANĂ LEGO® CITY!

60174
Cartierul general 
al poliţiei montane
6-12 ani
Preţ recomandat*: 
419.99 Lei.
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Se caută eroi! Pornește spre munţi alături de forţele poliţiei montane LEGO® City 
pentru a proteja cetăţenii. Găsește infractorii și ascunzătorile lor, apoi sari în 
vehicul pentru a-i prinde și a-i duce la închisoare. Fii atent la animalele sălbatice 
și la infractorii zburători!

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

60173
Arest pe munte
5-12 ani
Preţ recomandat*: 
259.99 Lei.

60172
Goană pe teren accidentat
5-12 ani
Preţ recomandat*: 149.99 Lei.

60171
Dezertori pe 
munte
5-12 ani
Preţ 
recomandat*: 
49.99 Lei.

60170
Urmărire cu mașina de teren
5-12 ani
Preţ recomandat*: 29.99 Lei.

LANSATOR DE PLASĂ

LEGO® City 
LEGO.com/apps

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.
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munte
5-12 ani
Preţ 
recomandat*: 
49.99 Lei.
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Urmărire cu mașina de teren
5-12 ani
Preţ recomandat*: 29.99 Lei.

LANSATOR DE PLASĂ

LEGO® City 
LEGO.com/apps

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.



60138
Urmărire de mare viteză

5-12 ani
Preţ recomandat*: 139.99 Lei.

60137
Cazul "camionul 
de remorcare"
5-12 ani
Preţ recomandat*: 
89.99 Lei.

60139
Centru de comandă mobil
6-12 ani
Preţ recomandat*:  
189.99 Lei.

60141
Secţie de poliţie
6-12 ani
Preţ recomandat*: 
499.99 Lei.
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60140
Spargere cu buldozerul
5-12 ani
Preţ recomandat*: 289.99 Lei.

60107
Camion de pompieri cu scară
5-12 ani
Preţ recomandat*: 89.99 Lei.

60108
Unitatea de 
intervenţie de 
pompieri
5-12 ani
Preţ 
recomandat*: 
139.99 Lei.

60110
Remiză de pompieri
6-12 ani
Preţ recomandat*: 
499.99 Lei.

FUNCŢIE DE ÎMPUŞCARE FUNCŢIE DE ÎMPUŞCARE

60150
Furgonetă de pizza
5-12 ani
Preţ recomandat*: 
89.99 Lei.

60148
Echipă de curse pe ATV
5-12 ani
Preţ recomandat*: 89.99 Lei.

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

URMĂREȘTE TÂLHARII ȘI
ALĂTURĂ-TE POLIŢIEI LEGO® CIT Y!

VENIŢI CU TOŢII
SĂ SALVĂM SITUAŢIA
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LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

URMĂREȘTE TÂLHARII ȘI
ALĂTURĂ-TE POLIŢIEI LEGO® CIT Y!

VENIŢI CU TOŢII
SĂ SALVĂM SITUAŢIA



60180
Camion gigant

6-12 ani
Preţ recomandat*: 

89.99 Lei.

60181
Tractor de pădure

5-12 ani
Preţ  

recomandat*:  
89.99 Lei.

60177
Spectacol aviatic
5-12 ani
Preţ recomandat*: 49.99 Lei.

60178
Mașină de viteză
5-12 ani
Preţ recomandat*: 
49.99 Lei.

Condu unul dintre Vehiculele grozave LEGO® City și fii un erou! Impresionează 
mulțimea cu un spectacol acrobatic, apasă pe accelerație și doboară recordul 
de viteză, sau încarcă furgoneta și atașează remorca pentru a porni într-o 
excursie relaxantă!
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NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

60179
Elicopterul ambulanţă

5-12 ani
Preţ recomandat*: 

89.99 Lei.

60183
Transport de încărcături grele
5-12 ani
Preţ recomandat*: 149.99 Lei.

60182
Camionetă și rulotă
5-12 ani
Preţ recomandat*: 
149.99 Lei.

CONDU UN VEHICUL
GROZAV LEGO® CITY!

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Prețurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de 
prețuri fără niciun fel de imixțiune din partea LEGO România SRL. Astfel, prețurile recomandate nu sunt și nu pot fi înțelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO 
România SRL nu va monitoriza prețul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.
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prețuri fără niciun fel de imixțiune din partea LEGO România SRL. Astfel, prețurile recomandate nu sunt și nu pot fi înțelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO 
România SRL nu va monitoriza prețul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.
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60158
Elicopter de 
marfă în junglă
6-12 ani
Preţ recomandat*: 
89.99 Lei.

60159
Misiune în junglă 
cu autoblindata
6-12 ani
Preţ recomandat*: 
149.99 Lei.

60157
Set de junglă 
pentru începători
5-12 ani
Preţ recomandat*: 
49.99 Lei.

60160
Laboratorul mobil din junglă
7-12 ani
Preţ recomandat*:  
239.99 Lei.

73

5-12
Ani

60161
Amplasamentul de 
explorare din junglă
8-12 ani
Preţ recomandat*: 
499.99 Lei.

60156
Automobil de junglă
5-12 ani
Preţ recomandat*: 
29.99 Lei.

60164
Avion de salvare 
pe mare
5-12 ani
Preţ recomandat*: 
89.99 Lei.

60165
Unitatea de 

intervenţie 4 x 4
5-12 ani

Preţ recomandat*: 
149.99 Lei.

60163
Set pentru 

începători Garda 
de coastă

5-12 ani
Preţ recomandat*: 

49.99 Lei.

60166
Elicopter de salvare 
pentru condiţii grele
6-12 ani
Preţ recomandat*: 
249.99 Lei.

60167
Sediul central al 
Gărzii de coastă
6-12 ani
Preţ recomandat*: 
499.99 Lei.

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

PUNE-ŢI VESTA
DE SALVARE ȘI
SALVEAZĂ SITUAŢIA!

EXPLOREAZĂ MISTERELE
JUNGLEI LEGO® CITY!
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LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
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Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
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PUNE-ŢI VESTA
DE SALVARE ȘI
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EXPLOREAZĂ MISTERELE
JUNGLEI LEGO® CITY!



Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.
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5-12
Ani

60051
Tren de pasageri 
de mare viteză
6-12 ani
Preţ recomandat*: 
599.99 Lei.

60052
Marfar
6-12 ani
Preţ recomandat*: 
899.99 Lei.

7895
Macazuri

5-12 ani
Preţ recomandat*: 99.99 Lei.

7499
Şine flexibile
5-12 ani
Preţ recomandat*: 
89.99 Lei.

Bateriile nu 
sunt incluse

7 Speeds

7280
Căi drepte şi răscruce
5-12 ani
Preţ recomandat*: 
49.99 Lei.

7281
Intersecţie  

în T şi curbe
5-12 ani

Preţ recomandat*:  
49.99 Lei.

147,1 cm

83
,2

 c
m

 

95,9 cm 

70
,4

 c
m

 

VEZI ORAȘUL!

60169
Terminal de marfă
6-12 ani
Preţ recomandat*: 
349.99 Lei.

60154
Staţie de autobuz
5-12 ani
Preţ recomandat*: 
199.99 Lei.

60153
Comunitatea orașului 

– Distracţie la plajă
5-12 ani

Preţ recomandat*: 
199.99 Lei.

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

URMĂTOAREA OPRIRE… GARA LEGO® CIT Y 

viteze

Telecomandǎ 
cu 8 canale

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur 
orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și 
stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune 
din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile 
recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de 
bonificare din partea LEGO România SRL în scopul 
respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza 
preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu 
poate fi făcut răspunzător pentru acesta.



Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.
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VEZI ORAȘUL!

60169
Terminal de marfă
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Preţ recomandat*: 
349.99 Lei.

60154
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5-12 ani
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199.99 Lei.

60153
Comunitatea orașului 
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Preţ recomandat*: 
199.99 Lei.

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

URMĂTOAREA OPRIRE… GARA LEGO® CIT Y 

viteze

Telecomandǎ 
cu 8 canale

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur 
orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și 
stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune 
din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile 
recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de 
bonificare din partea LEGO România SRL în scopul 
respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza 
preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu 
poate fi făcut răspunzător pentru acesta.



Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.© 2018 MARVEL
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6-14
Ani

76088

THORHULK

76082

MASKED  
ROBBER

SPIDER-MAN

76083

VULTURETHE SHOCKER IRON MAN

76084

HELA BERSERKERMASKED  
ROBBER

SPIDER-MAN BERSERKER VALKYRIE BRUCE BANNER THOR LOKI GRANDMASTERSAKAARIAN  
GUARD

POWER
BLAST!
POWER
BLAST!
POWER
BLAST!

POWER
BLAST!
POWER
BLAST!
POWER
BLAST!

POWER
BLAST!
POWER
BLAST!
POWER
BLAST!

76088
Thor contra Hulk: 
Înfruntarea din arenă
7-14 ani
Preţ recomandat*: 
299.99 Lei.

76084
Bătălia supremă 
pentru Asgard
7-14 ani
Preţ recomandat*: 
259.99 Lei.

76082
Jaful bancomatului

6-12 ani
Preţ recomandat*: 

129.99 Lei.

76083
Atenţie la Vultur
7-14 ani
Preţ recomandat*: 
209.99 Lei.

© 2018 MARVEL 
© 2018 CPII

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ
din apriliedin aprilie

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ
din apriliedin aprilie



Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.© 2018 MARVEL
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© 2018 MARVEL 
© 2018 CPII

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ
din apriliedin aprilie

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ
din apriliedin aprilie
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76090
Mighty Micros:  

Star-Lord contra 
Nebula
5-12 ani

Preţ recomandat*:  
49.99 Lei.

76091
Mighty Micros: 
Thor contra Loki
5-12 ani
Preţ recomandat*: 
49.99 Lei.

76089
Mighty Micros: Scarlet 
Spider contra Sandman
5-12 ani
Preţ recomandat*:  
49.99 Lei.

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

SCARLET 
SPIDER

NEBULA THORSANDMAN STAR-LORD LOKI

76089 76090 76091

BLACK 
PANTHER

NAKIA

76100

BLACK 
PANTHER

OKOYE

76099

76100    
Atacul luptătorului regal 
7-14 ani
Preţ recomandat*:  
179.99 Lei.

76099   
Confruntarea cu  
rinocerul lângă mină
6-12 ani
Preţ recomandat*: 129.99 Lei.

KILLMONGERKILLMONGER ULYSSES  
KLAUE

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de 
a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile 
recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, 
dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu 
va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de 
a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile 
recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, 
dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu 
va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

© 2018 MARVEL 
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D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de 
a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile 
recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, 
dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu 
va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de 
a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile 
recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, 
dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu 
va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

© 2018 MARVEL 



76096
Alianţa Superman™ 
și Krypto™

6-12 ani
Preţ recomandat*: 
129.99 Lei.

76098
Urmărire îngheţată 
în viteză
6-12 ani
Preţ recomandat*: 
179.99 Lei.

76097
Distrugerea robotului 
Lex Luthor™

7-14 ani
Preţ recomandat*: 
209.99 Lei.
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5-14 
Ani

JUSTICE LEAGUE and all related characters 
and elements © & ™ DC Comics. WB SHIELD: 
TM & © WBEI. (s18)

76096 76097 76098 76092 76093 76094

SUPERMANTM BATMANTM FLASHTM BATMANTM NIGHTWINGTM SUPERGIRLTMKRYPTOTM WONDER
WOMANTM

CYBORGTM HARLEY 
QUINNTM

THE JOKERTM BRAINIACTMLOBOTM FIRESTORMTM LEX  
LUTHORTM

CHEETAHTM KILLER  
FROSTTM

REVERSE
FLASHTM

76093
Mighty Micros: 

Nightwing™ contra 
The Joker™

5-12 ani
Preţ recomandat*: 

49.99 Lei.

76094
Mighty Micros:  

Supergirl™ contra 
Brainiac™

5-12 ani
Preţ recomandat*: 

49.99 Lei.

76092
Mighty Micros: Batman™ 
contra Harley Quinn™

5-12 ani
Preţ recomandat*: 49.99 Lei.

All DC characters and elements 
© & ™ DC Comics. (s18)

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur 
orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili 
propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și 
nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de 
constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL 
nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător 
și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.



76096
Alianţa Superman™ 
și Krypto™

6-12 ani
Preţ recomandat*: 
129.99 Lei.

76098
Urmărire îngheţată 
în viteză
6-12 ani
Preţ recomandat*: 
179.99 Lei.

76097
Distrugerea robotului 
Lex Luthor™

7-14 ani
Preţ recomandat*: 
209.99 Lei.
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5-14 
Ani

JUSTICE LEAGUE and all related characters 
and elements © & ™ DC Comics. WB SHIELD: 
TM & © WBEI. (s18)

76096 76097 76098 76092 76093 76094

SUPERMANTM BATMANTM FLASHTM BATMANTM NIGHTWINGTM SUPERGIRLTMKRYPTOTM WONDER
WOMANTM

CYBORGTM HARLEY 
QUINNTM

THE JOKERTM BRAINIACTMLOBOTM FIRESTORMTM LEX  
LUTHORTM

CHEETAHTM KILLER  
FROSTTM

REVERSE
FLASHTM

76093
Mighty Micros: 

Nightwing™ contra 
The Joker™

5-12 ani
Preţ recomandat*: 

49.99 Lei.

76094
Mighty Micros:  

Supergirl™ contra 
Brainiac™

5-12 ani
Preţ recomandat*: 

49.99 Lei.

76092
Mighty Micros: Batman™ 
contra Harley Quinn™

5-12 ani
Preţ recomandat*: 49.99 Lei.

All DC characters and elements 
© & ™ DC Comics. (s18)

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur 
orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili 
propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și 
nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de 
constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL 
nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător 
și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.



Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

6-14 
Ani

JUSTICE LEAGUE and all related 
characters and elements © & ™  
DC Comics and Warner Bros.  
Entertainment Inc.
WB SHIELD: TM & © WBEI (s18)

76086
Atacul din tunel al 
lui Knightcrawler
7-14 ani
Preţ recomandat*: 
259.99 Lei.

76087
Flying Fox:  
Atacul aerian cu Batmobilul
9-14 ani
Preţ recomandat*: 599.99 Lei.

76085
Bătălia Atlantisului
6-12 ani
Preţ recomandat*: 
129.99 Lei.

76085 76086 76087

ATLANTEAN 
GUARD

ATLANTEAN 
GUARD

AQUAMAN TM THE FLASH TM WONDER 
WOMAN TM

PARADEMON TM PARADEMON TM STEPPENWOLF TMPARADEMON PARADEMON PARADEMON TMBATMAN TM BATMAN TM SUPERMAN TM CYBORG TM

POWER
BLAST!
POWER
BLAST!
POWER
BLAST!

POWER
BLAST!
POWER
BLAST!
POWER
BLAST!
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Jurassic World is a trademark and copyright of Universal Studios and Amblin Entertainment, Inc. Licensed by Universal Studios. All Rights Reserved.

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ
din iuniedin iunie

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ
din iuniedin iunie



Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

6-14 
Ani

JUSTICE LEAGUE and all related 
characters and elements © & ™  
DC Comics and Warner Bros.  
Entertainment Inc.
WB SHIELD: TM & © WBEI (s18)

76086
Atacul din tunel al 
lui Knightcrawler
7-14 ani
Preţ recomandat*: 
259.99 Lei.

76087
Flying Fox:  
Atacul aerian cu Batmobilul
9-14 ani
Preţ recomandat*: 599.99 Lei.

76085
Bătălia Atlantisului
6-12 ani
Preţ recomandat*: 
129.99 Lei.
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GUARD

AQUAMAN TM THE FLASH TM WONDER 
WOMAN TM

PARADEMON TM PARADEMON TM STEPPENWOLF TMPARADEMON PARADEMON PARADEMON TMBATMAN TM BATMAN TM SUPERMAN TM CYBORG TM

POWER
BLAST!
POWER
BLAST!
POWER
BLAST!

POWER
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Jurassic World is a trademark and copyright of Universal Studios and Amblin Entertainment, Inc. Licensed by Universal Studios. All Rights Reserved.

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ
din iuniedin iunie

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ
din iuniedin iunie
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2 PRODUSE  
4 MAŞINI

2 PRODUSE  
2 MAŞINI

2 PRODUSE  
3 MAŞINI

Ford Motor Company Trademarks and Trade Dress used under license to the LEGO Group.

Produced under license of Ferrari S.p.A. The name FERRARI, the PRANCING HORSE device, all associated logos and distinctive designs are property  
of Ferrari S.p.A. The body designs of the Ferrari cars are protected as Ferrari S.p.A. property under design, trademark and trade dress regulations.

Under license of Porsche AG.

Aventură în LEGOLAND®

*(în vârstă de 3 – 11 ani) împreună cu un adult care plăteşte preţul întreg

CUPON 1 x intrare liberă la LEGOLAND® pentru un copil*

Condiţii: 
•    La prezentarea acestui cupon original la LEGOLAND® Germania în Günzburg sau LEGOLAND Billund în 
Danemarca, împreună cu achiziţia la preţ integral a unui bilet de adult pentru 1 zi sau 2 zile, veţi primi un 
bilet LEGOLAND gratuit de copil (pentru un copil de 3 - 11 ani) din aceeaşi categorie cu biletul cumpărat.

• Ofertă valabilă pentru max. 1 copil şi numai la LEGOLAND Billund și LEGOLAND Germania.
•  Nu poate fi combinată cu nicio altă ofertă specială, bilete on-line, permise anuale, oferte de grup sau  
pachete de sat de vacanţă; fără rambursare/echivalent în numerar; netransferabilă

• Cuponul trebuie predat nesolicitat la ghişeul de la faţa locului.
• Valabil pentru sezonul 2018 Vezi zilele și orele de deschidere la site-urile web respective
• Vă rugăm să respectaţi orele de deschidere!
• Informaţii disponibile de la LEGOLAND.de şi LEGOLAND.dk

Dacă doriți să rămâneți peste noapte, consultați LEGOLAND.dk sau LEGOLAND.de

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din martie 
din martie 

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din martie 
din martie 
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2 PRODUSE  
4 MAŞINI

2 PRODUSE  
2 MAŞINI

2 PRODUSE  
3 MAŞINI

Ford Motor Company Trademarks and Trade Dress used under license to the LEGO Group.

Produced under license of Ferrari S.p.A. The name FERRARI, the PRANCING HORSE device, all associated logos and distinctive designs are property  
of Ferrari S.p.A. The body designs of the Ferrari cars are protected as Ferrari S.p.A. property under design, trademark and trade dress regulations.

Under license of Porsche AG.

Aventură în LEGOLAND®

*(în vârstă de 3 – 11 ani) împreună cu un adult care plăteşte preţul întreg

CUPON 1 x intrare liberă la LEGOLAND® pentru un copil*

Condiţii: 
•    La prezentarea acestui cupon original la LEGOLAND® Germania în Günzburg sau LEGOLAND Billund în 
Danemarca, împreună cu achiziţia la preţ integral a unui bilet de adult pentru 1 zi sau 2 zile, veţi primi un 
bilet LEGOLAND gratuit de copil (pentru un copil de 3 - 11 ani) din aceeaşi categorie cu biletul cumpărat.

• Ofertă valabilă pentru max. 1 copil şi numai la LEGOLAND Billund și LEGOLAND Germania.
•  Nu poate fi combinată cu nicio altă ofertă specială, bilete on-line, permise anuale, oferte de grup sau  
pachete de sat de vacanţă; fără rambursare/echivalent în numerar; netransferabilă

• Cuponul trebuie predat nesolicitat la ghişeul de la faţa locului.
• Valabil pentru sezonul 2018 Vezi zilele și orele de deschidere la site-urile web respective
• Vă rugăm să respectaţi orele de deschidere!
• Informaţii disponibile de la LEGOLAND.de şi LEGOLAND.dk

Dacă doriți să rămâneți peste noapte, consultați LEGOLAND.dk sau LEGOLAND.de

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din martie 
din martie 

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din martie 
din martie 



Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Apasă pe acceleraţie cu mașinile de cursă LEGO® Speed Champions!
Construiește noul și aerodinamicul McLaren 720S și dă o tură! Intră în cursa viselor 
alături de Echipa MERCEDES AMG PETRONAS Formula One™. Extinde limitele tehnologiei 
cu Centrul de Dezvoltare Ferrari FXX K. Construiește, concurează și câștigă cu 
Speed Champions!
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7-14
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“Mercedes-Benz” and the design of the enclosed product are subject to intellectual property protection owned by 
Daimler AG. They are used by the LEGO Group under license. 
Manufactured under license from Mercedez-Benz Grand Prix Limited. All logoes featured on the livery and tyres  
are used with the permission of their respective owners all of whom reserve their respective rights in the same.

The Bugatti logo and Bugatti wordmark are trademarks of Bugatti International S.A. and are used under license.
Produced under license of Ferrari S.p.A. The name FERRARI, the PRANCING HORSE device, all associated logos and distinctive designs are property  
of Ferrari S.p.A. The body designs of the Ferrari cars are protected as Ferrari S.p.A. property under design, trademark and trade dress regulations.
Ford Motor Company Trademarks and Trade Dress used under license to the LEGO Group. 
The McLaren name and logo are registered trademarks of McLaren Group Limited.

75881

2016 Ford GT &  

1966 Ford GT40

7-14 ani

Preţ recomandat*: 179.99 Lei.

75883

MERCEDES AMG PETRONAS 

Formula One™ Team

8-14 ani

Preţ recomandat*: 499.99 Lei.

75877

Mercedes-AMG GT3

7-14 ani

Preţ recomandat*:  

74.99 Lei.

75878

Bugatti Chiron

7-14 ani

Preţ recomandat*:  

74.99 Lei.

75879

Scuderia Ferrari SF16-H

7-14 ani

Preţ recomandat*:  

74.99 Lei.

75880

McLaren 720S

7-14 ani

Preţ recomandat*:  

74.99 Lei.

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!



Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Apasă pe acceleraţie cu mașinile de cursă LEGO® Speed Champions!
Construiește noul și aerodinamicul McLaren 720S și dă o tură! Intră în cursa viselor 
alături de Echipa MERCEDES AMG PETRONAS Formula One™. Extinde limitele tehnologiei 
cu Centrul de Dezvoltare Ferrari FXX K. Construiește, concurează și câștigă cu 
Speed Champions!

LE
G

O
®
 S

P
E

ED
 C

H
AM

P
IO

N
S

87

7-14
Ani

“Mercedes-Benz” and the design of the enclosed product are subject to intellectual property protection owned by 
Daimler AG. They are used by the LEGO Group under license. 
Manufactured under license from Mercedez-Benz Grand Prix Limited. All logoes featured on the livery and tyres  
are used with the permission of their respective owners all of whom reserve their respective rights in the same.

The Bugatti logo and Bugatti wordmark are trademarks of Bugatti International S.A. and are used under license.
Produced under license of Ferrari S.p.A. The name FERRARI, the PRANCING HORSE device, all associated logos and distinctive designs are property  
of Ferrari S.p.A. The body designs of the Ferrari cars are protected as Ferrari S.p.A. property under design, trademark and trade dress regulations.
Ford Motor Company Trademarks and Trade Dress used under license to the LEGO Group. 
The McLaren name and logo are registered trademarks of McLaren Group Limited.

75881

2016 Ford GT &  

1966 Ford GT40

7-14 ani

Preţ recomandat*: 179.99 Lei.

75883

MERCEDES AMG PETRONAS 

Formula One™ Team

8-14 ani

Preţ recomandat*: 499.99 Lei.

75877

Mercedes-AMG GT3

7-14 ani

Preţ recomandat*:  

74.99 Lei.

75878

Bugatti Chiron

7-14 ani

Preţ recomandat*:  

74.99 Lei.

75879

Scuderia Ferrari SF16-H

7-14 ani

Preţ recomandat*:  

74.99 Lei.

75880

McLaren 720S

7-14 ani

Preţ recomandat*:  

74.99 Lei.

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!
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BATGIRLTM Harley 
QuinnTM

Crazy  
QuiltTM

GENTLEMAN 
GHOSTTM

Wonder 
DogTM

HawkgirlTM SUPERMANTMel doradoTM green  
arrowTM

dick  
 graysonTM

BATMANTM CATWOMANTM

70921 70919 70923

89

70920
Bătălia cu mâncare 
a roboţilor Egghead™

7-14 ani
Preţ recomandat*:  
189.99 Lei.

70923
Bat-Naveta
8-14 ani
Preţ recomandat*: 
419.99 Lei.

70919
Aniversarea Justice League™

7-14 ani
Preţ recomandat*: 189.99 Lei.

THE LEGO® BATMAN MOVIE © & ™ DC Comics, 
Warner Bros. Entertainment Inc., & The LEGO 
Group. All Rights Reserved. (s18).

70918
Bat-buggy
7-14 ani
Preţ recomandat*: 
129.99 Lei.

70921
Harley Quinn™ și atacul cu tunul
7-14 ani
Preţ recomandat*: 269.99 Lei.

BATMANTM EGGHEADTM CONDIMENT 
KINGTM

BATMANTM CAPTAIN 
BOOMERANGTM

70920 70918

Pune în scenă și mai multe momente grozave din 
filmul LEGO® BATMAN MOVIE, pornește spre orbită 
la bordul navetei Bat-Space, urmărește răufăcătorii 
în Bat-buggy, apoi ferește-te de atacul Robotului lui 
Egghead și al lui Harley Quinn™. Ia stai, o petrecere a 
Ligii Justiției și nu te-au invitat? Tu ești Batman™!

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

Firestarter 
Batsuit

Reggae Man 
Batsuit

Space 
Batsuit

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Prețurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de 
prețuri fără niciun fel de imixțiune din partea LEGO România SRL. Astfel, prețurile recomandate nu sunt și nu pot fi înțelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO 
România SRL nu va monitoriza prețul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Prețurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de prețuri fără niciun fel de imixțiune din partea LEGO România SRL. Astfel, prețurile recomandate nu sunt și nu pot fi înțelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza prețul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

JUSTICE LEAGUE and all 
related characters and 
elements © & ™ DC Comics. 
WB SHIELD: TM & © WBEI. (s18)
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BATGIRLTM Harley 
QuinnTM

Crazy  
QuiltTM

GENTLEMAN 
GHOSTTM

Wonder 
DogTM

HawkgirlTM SUPERMANTMel doradoTM green  
arrowTM

dick  
 graysonTM

BATMANTM CATWOMANTM

70921 70919 70923

89

70920
Bătălia cu mâncare 
a roboţilor Egghead™

7-14 ani
Preţ recomandat*:  
189.99 Lei.

70923
Bat-Naveta
8-14 ani
Preţ recomandat*: 
419.99 Lei.

70919
Aniversarea Justice League™

7-14 ani
Preţ recomandat*: 189.99 Lei.

THE LEGO® BATMAN MOVIE © & ™ DC Comics, 
Warner Bros. Entertainment Inc., & The LEGO 
Group. All Rights Reserved. (s18).

70918
Bat-buggy
7-14 ani
Preţ recomandat*: 
129.99 Lei.

70921
Harley Quinn™ și atacul cu tunul
7-14 ani
Preţ recomandat*: 269.99 Lei.

BATMANTM EGGHEADTM CONDIMENT 
KINGTM

BATMANTM CAPTAIN 
BOOMERANGTM

70920 70918

Pune în scenă și mai multe momente grozave din 
filmul LEGO® BATMAN MOVIE, pornește spre orbită 
la bordul navetei Bat-Space, urmărește răufăcătorii 
în Bat-buggy, apoi ferește-te de atacul Robotului lui 
Egghead și al lui Harley Quinn™. Ia stai, o petrecere a 
Ligii Justiției și nu te-au invitat? Tu ești Batman™!

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

Firestarter 
Batsuit

Reggae Man 
Batsuit

Space 
Batsuit

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Prețurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de 
prețuri fără niciun fel de imixțiune din partea LEGO România SRL. Astfel, prețurile recomandate nu sunt și nu pot fi înțelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO 
România SRL nu va monitoriza prețul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Prețurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de prețuri fără niciun fel de imixțiune din partea LEGO România SRL. Astfel, prețurile recomandate nu sunt și nu pot fi înțelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza prețul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

JUSTICE LEAGUE and all 
related characters and 
elements © & ™ DC Comics. 
WB SHIELD: TM & © WBEI. (s18)
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Ani

70917
Batmobilul suprem
10-16 ani
Preţ recomandat*: 
649.99 Lei.

1 2 3
4

=

70914
Atacul cu Camionul 
toxic al lui Bane™

8-14 ani
Preţ recomandat*: 
259.99 Lei.

THE LEGO® BATMAN MOVIE © & ™ DC Comics, 
Warner Bros. Entertainment Inc., & The LEGO 
Group. All Rights Reserved. (s18).

70913
Confruntarea teribilă 

cu Scarecrow™

6-12 ani
Preţ recomandat*: 

74.99 Lei.

70916
Batwing
9-14 ani
Preţ recomandat*: 
459.99 Lei.

BATMANTM BATMANTMscarecrowTM HARLEY QUINNTMROBINTMBATMANTM RobinTM ALFRED 
pennyworthTM 
(in batsuit)

batgirlTM POLKA-DOT 
MAN™

Wicked  
Witch of the 

West

FLYING
MONKEY

FLYING
MONKEY

70917

baneTMmutant leaderTMBATMANTM

7091470913 70916

Cărămidă 
luminoasă

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.
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GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.
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7-12
Ani

17101
Cutie creativă de unelte
7-12 ani
Preţ recomandat*:  
799.99 Lei.

  DĂ VIAŢĂ
CREAŢIILOR 
    TALE LEGO® 

  DĂ VIAŢĂ 

CREAŢIILOR  
    TALE LEGO® 

Adaugă creaţiilor LEGO® mișcare, personalitate, lumini și sunete! Descarcă 
aplicaţia gratuită LEGO BOOST pe dispozitivul tău și urmează ghidul pas cu 
pas pentru a programa modelele pe care le-ai creat. Cu peste 60 de activităţi, 
le poţi face să se miște, să danseze, să redea muzică și multe altele! LEGO.com/BOOST

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.
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Cutie creativă de unelte
7-12 ani
Preţ recomandat*:  
799.99 Lei.
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    TALE LEGO® 

  DĂ VIAŢĂ 

CREAŢIILOR  
    TALE LEGO® 

Adaugă creaţiilor LEGO® mișcare, personalitate, lumini și sunete! Descarcă 
aplicaţia gratuită LEGO BOOST pe dispozitivul tău și urmează ghidul pas cu 
pas pentru a programa modelele pe care le-ai creat. Cu peste 60 de activităţi, 
le poţi face să se miște, să danseze, să redea muzică și multe altele! LEGO.com/BOOST

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.



Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

95

7-14
ani

72005
X-Arcul lui Aaron
8-14 ani
Preţ recomandat*: 
269.99 Lei. 70357

Castelul Knighton
9-14 ani
Preţ recomandat*: 
669.99 Lei.

72006
Arsenalul mobil al lui Axl
8-14 ani
Preţ recomandat*: 319.99 Lei.
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®
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N
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™

7-14
Ani

72006 7200472005 72003

72004
Confruntarea cu 
vrăjitorul robot
8-14 ani
Preţ recomandat*: 
209.99 Lei.

72002
Twinfector
7-14 ani
Preţ recomandat*: 
99.99 Lei.

72001
Motocicleta 
planor a lui Lance
7-14 ani
Preţ recomandat*: 
99.99 Lei.

72002 72001

Înarmează-te și pregătește-te 
pentru luptă!

72003
Bombardierul berserkerului
8-14 ani
Preţ recomandat*: 149.99 Lei.

AXL

1 PUTERE MERLOK

JESTRO AARON ROBIN LANCEMERLOK 
2.0

MACY ARRONCLAYVANBYTER
NO. 407

VANBYTER
NO. 307

CEZAR CYBERBYTER 
DENNIS

INFECTO-
BYTER

BERSERKER POLA FREDMECHABYTERCYBERBYTER CYBER- 
BYTER

MONSTROXMEGA
BYTER

PUTERI
NEXO2 PUTERI

NEXO2 PUTERI
NEXO2 PUTERI

NEXO2PUTERE
NEXO1 PUTERE

NEXO1

NOUNOU
din ianuarie
din ianuarieNOUNOU
din ianuarie
din ianuarie

NOUNOU
din ianuarie
din ianuarieNOUNOU
din ianuarie
din ianuarie

NOUNOU
din ianuarie
din ianuarieNOUNOU
din ianuarie
din ianuarie

NOUNOU
din ianuarie
din ianuarieNOUNOU
din ianuarie
din ianuarie

NOUNOU
din ianuarie
din ianuarieNOUNOU
din ianuarie
din ianuarieNOUNOU

din ianuarie
din ianuarieNOUNOU
din ianuarie
din ianuarie

PUTEREA
INTERZISĂ

REGELE 
HALBERT

AARON PUTERI
NEXO5CĂRĂMIDARSERVITORI 

DE PIATRĂ
SERVITORI 
DE PIATRĂ

CĂRĂMIDAR STATUIE  
DE  

PIATRĂ

LANCEROBINCAVALER 
REGAL

PANTALONI 
MODERNI

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.



Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.
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a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.



70639
Cursa Șarpelui Jaguar

7-14 ani
Preţ recomandat*: 149.99 Lei.

70640
Cartierul general S.O.G.
8-14 ani
Preţ recomandat*: 209.99 Lei.

70642
Killow contra Samurai X

8-14 ani
Preţ recomandat*: 259.99 Lei.

LE
G

O
®
 N
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JA

G
O

®

7-14
Ani

70641

LloydHarumi Cole

70642

Mr. E Hutchins

70641
Vehiculul nocturn al lui Lloyd

9-14 ani
Preţ recomandat*: 209.99 Lei.

70643
Templul învierii
8-14 ani
Preţ recomandat*: 
359.99 Lei.

70638
Katana V11
7-14 ani
Preţ recomandat*: 
99.99 Lei.

7063970640 70643 70638

Chopper
Maroon

Lord
Garmadon

Zane Mr. E Kai Luke 
Cunningham

NailsSkip ViciousUltra VioletSnake Jaguar Ultra VioletLloyd NyaLloyd KillowSamurai XJay

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

97

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.
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GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.



70634
Nya - Maestru Spinjitzu

6-14 ani
Preţ recomandat*: 49.99 Lei.

70635
Jay - Maestru Spinjitzu

6-14 ani
Preţ recomandat*: 49.99 Lei.

70637
Cole - Maestru Spinjitzu
6-14 ani
Preţ recomandat*: 49.99 Lei.

70636
Zane - Maestru Spinjitzu

6-14 ani
Preţ recomandat*: 49.99 Lei.

70633
Kai - Maestru Spinjitzu
6-14 ani
Preţ recomandat*: 49.99 Lei.

70632
Robotul lui Cole

9-14 ani
Preţ recomandat*: 

399.99 Lei.

70631
Vizuina lui Garmadon  
din vulcan
8-14 ani
Preţ  
recomandat*:  
249.99 Lei.

70629
Atacul Piranha
7-14 ani
Preţ recomandat*: 
99.99 Lei.

70628
Lloyd - Maestru Spinjitzu
9-14 ani
Preţ recomandat*:  
49.99 Lei.

ÎNVÂRTE

TRAGECONSTRUIEȘTE

21

3

70633 70634 70635 70636 70637 70628

Învârtirea

Zenul

Săritura

Doborârea

Devierea

Alege 
traiectoria

6-14
Ani

99

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

Rotitul în Palme

7063170629 70632

GARMADONKAI MISAKOGENERAL #1SHARK
ARMY THUG

CRUSHERFOUR EYESRAY MIKE  
THE SPIKE

FRED FINLEYSTEVEZANEMISAKO COLE

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.
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70634
Nya - Maestru Spinjitzu

6-14 ani
Preţ recomandat*: 49.99 Lei.

70635
Jay - Maestru Spinjitzu

6-14 ani
Preţ recomandat*: 49.99 Lei.

70637
Cole - Maestru Spinjitzu
6-14 ani
Preţ recomandat*: 49.99 Lei.

70636
Zane - Maestru Spinjitzu

6-14 ani
Preţ recomandat*: 49.99 Lei.

70633
Kai - Maestru Spinjitzu
6-14 ani
Preţ recomandat*: 49.99 Lei.

70632
Robotul lui Cole

9-14 ani
Preţ recomandat*: 

399.99 Lei.

70631
Vizuina lui Garmadon  
din vulcan
8-14 ani
Preţ  
recomandat*:  
249.99 Lei.

70629
Atacul Piranha
7-14 ani
Preţ recomandat*: 
99.99 Lei.

70628
Lloyd - Maestru Spinjitzu
9-14 ani
Preţ recomandat*:  
49.99 Lei.

ÎNVÂRTE

TRAGECONSTRUIEȘTE

21

3

70633 70634 70635 70636 70637 70628

Învârtirea

Zenul

Săritura

Doborârea

Devierea

Alege 
traiectoria

6-14
Ani

99

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

Rotitul în Palme

7063170629 70632

GARMADONKAI MISAKOGENERAL #1SHARK
ARMY THUG

CRUSHERFOUR EYESRAY MIKE  
THE SPIKE

FRED FINLEYSTEVEZANEMISAKO COLE

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.
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101

7-14
Ani

70614
Avion cu reacţie

9-14 ani
Preţ  

recomandat*: 
299.99 Lei.

70615
Robotul de foc
9-14 ani
Preţ recomandat*: 
359.99 Lei.

70612
Robotul-balaur 
al lui Ninja 
Verde
8-14 ani
Preţ 
recomandat*: 
259.99 Lei.

70608
Cascada  
principală
7-14 ani
Preţ recomandat*: 
149.99 Lei.

70617
Templul armei 
supreme
9-14 ani
Preţ recomandat*: 
499.99 Lei.

70612

NINJA VERDE WU CHARLIEGARMADON

70614

JAY ED CRUSTYEDNA JELLYSHARK  
ARMY THUG

70615

KAI ZANE HENRYLAUREN JELLYHAMMER  
HEAD

70608

KAI WU SKELETONJUNGLE 
GARMADON

70617

LLOYDNYAKAIJUNGLE
GARMADON

COLE JAY ZANE

© 2018 Warner Bros. Ent. All rights reserved.
LEGO, the LEGO logo, the Minifigure and  
NINJAGO are trademarks and/or copyrights  
of the LEGO Group. ©2018 The LEGO Group.
WB SHIELD: TM & © WBEI. (s18)

BUN VENIT ÎN LUMEA

LEGO® NINJAGO®

LEGO® WU-CRU 
LEGO.com/apps

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.
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7-14
Ani

70614
Avion cu reacţie

9-14 ani
Preţ  

recomandat*: 
299.99 Lei.

70615
Robotul de foc
9-14 ani
Preţ recomandat*: 
359.99 Lei.

70612
Robotul-balaur 
al lui Ninja 
Verde
8-14 ani
Preţ 
recomandat*: 
259.99 Lei.

70608
Cascada  
principală
7-14 ani
Preţ recomandat*: 
149.99 Lei.

70617
Templul armei 
supreme
9-14 ani
Preţ recomandat*: 
499.99 Lei.

70612

NINJA VERDE WU CHARLIEGARMADON

70614

JAY ED CRUSTYEDNA JELLYSHARK  
ARMY THUG

70615

KAI ZANE HENRYLAUREN JELLYHAMMER  
HEAD

70608

KAI WU SKELETONJUNGLE 
GARMADON

70617

LLOYDNYAKAIJUNGLE
GARMADON

COLE JAY ZANE

© 2018 Warner Bros. Ent. All rights reserved.
LEGO, the LEGO logo, the Minifigure and  
NINJAGO are trademarks and/or copyrights  
of the LEGO Group. ©2018 The LEGO Group.
WB SHIELD: TM & © WBEI. (s18)

BUN VENIT ÎN LUMEA

LEGO® NINJAGO®

LEGO® WU-CRU 
LEGO.com/apps

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.
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103

6-14
Ani

70606

ZANEKAI

70618

LLOYDNYAZANEKAI JAY COLE WU

70607
Urmărirea din 

orașul NINJAGO®

7-14 ani
Preţ recomandat*: 

99.99 Lei.

70609
Bombardierul 
Diavol de Mare
7-14 ani
Preţ recomandat*: 
149.99 Lei.

70606
Antrenament 
Spinjitzu
6-14 ani
Preţ recomandat*: 
49.99 Lei.

70611
Păianjenul de apă
8-14 ani
Preţ recomandat*: 
209.99 Lei.

70618
Destiny’s Bounty
9-14 ani
Preţ recomandat*: 
849.99 Lei.

70609

COLE SHEN-LI SHARK  
ARMY GUNNER

GREAT  
WHITE

70611

NYA KAI PUFFERSHARK  
ARMY THUG

70607

LLOYD 
GARMADON

NYA HAMSHARK ARMY 
THUG

OFFICER TOQUE

Vaporul nu 
plutește

© 2018 Warner Bros. Ent. All rights reserved.
LEGO, the LEGO logo, the Minifigure and  
NINJAGO are trademarks and/or copyrights  
of the LEGO Group. ©2018 The LEGO Group.
WB SHIELD: TM & © WBEI. (s18)

55 CM

45
 C

M

LEGO.com/NINJAGOMOVIE

#BeNinja

LEGO® WU-CRU 
LEGO.com/apps

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!
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Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.
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of the LEGO Group. ©2018 The LEGO Group.
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M

LEGO.com/NINJAGOMOVIE

#BeNinja

LEGO® WU-CRU 
LEGO.com/apps

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!
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Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.



 

LEGO.COM/MINECRAFT

LE
G

O
®
 M

IN
EC

R
AF

T™

21143 21141

© 2018 Mojang AB and Mojang Synergies AB. MINECRAFT is a trademark or registered trademark of Mojang Synergies AB.

21140
Coteţul de găini
7-14 ani
Preţ 
recomandat*: 
99.99 Lei.

21139
Lupta Nether
6-14 ani
Preţ recomandat*: 
79.99 Lei.

21140

21142
Iglu polar
De la 8 ani
Preţ recomandat*: 
209.99 Lei.

21144
Căsuţa de la fermă
De la 8 ani
Preţ recomandat*: 
309.99 Lei.

21138
Ferma de pepeni
6-14 ani
Preţ recomandat*: 79.99 Lei.

105

6+
Ani

2113821142

ALEX STEVE STEVE BABY  
ZOMBIE

ZOMBIESTEVEALEX BABY 
CHICKEN

TAMED 
WOLF

CHICKEN CHICKENSTRAY PIG BLAZE BATPOLAR 
BEAR

CREEPERTM BABY ZOMBIE 
PIGMAN

BABY POLAR 
BEAR

VILLAGER GHAST

Explorează captivanta lume  
LEGO® Minecraft™ și creează-ţi 
propria ta lume pentru noi aventuri! 
Fii atent la zombii!

21141
Peștera cu zombi
7-14 ani
Preţ recomandat*: 
99.99 Lei.

21143
Portalul Nether
De la 8 ani
Preţ recomandat*: 
259.99 Lei.

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

Reconstruiește

21139

ZOMBIE 
PIGMAN

WITHER 
SKELETON

ALEX SMALL 
MAGMA CUBE

STEVE

21144

ALEXSMALL MAGMA 
CUBE

BABY PIG DONKEY SKELTON RABBIT BABY 
RABBIT

modelul în 
câţiva pași

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.
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© 2018 Mojang AB and Mojang Synergies AB. MINECRAFT is a trademark or registered trademark of Mojang Synergies AB.

21140
Coteţul de găini
7-14 ani
Preţ 
recomandat*: 
99.99 Lei.

21139
Lupta Nether
6-14 ani
Preţ recomandat*: 
79.99 Lei.

21140

21142
Iglu polar
De la 8 ani
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209.99 Lei.
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309.99 Lei.

21138
Ferma de pepeni
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CHICKEN
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CHICKEN CHICKENSTRAY PIG BLAZE BATPOLAR 
BEAR

CREEPERTM BABY ZOMBIE 
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BABY POLAR 
BEAR

VILLAGER GHAST

Explorează captivanta lume  
LEGO® Minecraft™ și creează-ţi 
propria ta lume pentru noi aventuri! 
Fii atent la zombii!

21141
Peștera cu zombi
7-14 ani
Preţ recomandat*: 
99.99 Lei.

21143
Portalul Nether
De la 8 ani
Preţ recomandat*: 
259.99 Lei.

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

Reconstruiește

21139

ZOMBIE 
PIGMAN

WITHER 
SKELETON

ALEX SMALL 
MAGMA CUBE

STEVE

21144

ALEXSMALL MAGMA 
CUBE

BABY PIG DONKEY SKELTON RABBIT BABY 
RABBIT

modelul în 
câţiva pași

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.
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21134
Baza de la Cascadă

De la 8 ani
Preţ recomandat*: 

469.99 Lei.

21136
Monumentul din ocean
De la 8 ani
Preţ recomandat*: 
569.99 Lei.

21130
Calea Ferată Nether
De la 8 ani
Preţ recomandat*: 
209.99 Lei.

21129
Insula Ciupercilor
De la 8 ani
Preţ recomandat*: 
99.99 Lei.

107

8+
Ani

21130 21129

ALEXSTEVE STEVEDYED SHEEPCAT CREEPERTMZOMBIE  
PIGMAN

ALEX MOOSHROOMBIG  
MAGMA 
CUBE

ZOMBIE BABY  
MOOSHROOM

SMALL  
MAGMA 
CUBE

ENDERMAN

21135
Cutie de crafting 2.0
De la 8 ani
Preţ recomandat*: 
359.99 Lei.

Creează & 
Combină

Creează în  
noi modele

21135

COWSMALL  
SLIME

STEVE HORSE CREEPERTM

21136

SQUIDGUARDIANELDER GUARDIAN ALEX STEVE

LEGO® 3D Catalogue 
LEGO.com/apps

ALEX ZOMBIE SCHWEIN

21123
Golemul de fier
De la 8 ani
Preţ recomandat*: 
109.99 Lei.

EISENGOLEM

21123

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Construiește lumile LEGO® Minecraft™ și devino un Explorator Minecraft! 
Călătorește prin mlaștină și înfrânge vrăjitoarea. Apoi vizitează crampoanele 
de gheaţă pentru a te lupta cu păianjenul ostil.  Călătorește pe calea ferată 
Nether spre noi aventuri și creează-ţi propria lume LEGO Minecraft!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

© 2018 Mojang AB and Mojang Synergies AB. MINECRAFT is a trademark or registered trademark of Mojang Synergies AB.
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21134

21134
Baza de la Cascadă

De la 8 ani
Preţ recomandat*: 

469.99 Lei.

21136
Monumentul din ocean
De la 8 ani
Preţ recomandat*: 
569.99 Lei.

21130
Calea Ferată Nether
De la 8 ani
Preţ recomandat*: 
209.99 Lei.

21129
Insula Ciupercilor
De la 8 ani
Preţ recomandat*: 
99.99 Lei.

107

8+
Ani

21130 21129

ALEXSTEVE STEVEDYED SHEEPCAT CREEPERTMZOMBIE  
PIGMAN

ALEX MOOSHROOMBIG  
MAGMA 
CUBE
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MOOSHROOM
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MAGMA 
CUBE

ENDERMAN

21135
Cutie de crafting 2.0
De la 8 ani
Preţ recomandat*: 
359.99 Lei.

Creează & 
Combină

Creează în  
noi modele

21135

COWSMALL  
SLIME

STEVE HORSE CREEPERTM

21136

SQUIDGUARDIANELDER GUARDIAN ALEX STEVE

LEGO® 3D Catalogue 
LEGO.com/apps

ALEX ZOMBIE SCHWEIN

21123
Golemul de fier
De la 8 ani
Preţ recomandat*: 
109.99 Lei.

EISENGOLEM

21123

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Construiește lumile LEGO® Minecraft™ și devino un Explorator Minecraft! 
Călătorește prin mlaștină și înfrânge vrăjitoarea. Apoi vizitează crampoanele 
de gheaţă pentru a te lupta cu păianjenul ostil.  Călătorește pe calea ferată 
Nether spre noi aventuri și creează-ţi propria lume LEGO Minecraft!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

© 2018 Mojang AB and Mojang Synergies AB. MINECRAFT is a trademark or registered trademark of Mojang Synergies AB.
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NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

THE FLASHTM

WONDER WOMANTM

AQUAMANTM

CYBORGTM

REY

KYLO RENTM

© & ™ Lucasfilm Ltd.

JUSTICE LEAGUE and all related characters and elements © and ™ DC Comics. (s18)

NOUL 
BRICKHEADZ  

DIN APRILIE 2018

„CĂRĂMIDEAZĂ-TE” 
DIN APRILIE! 

#BRICKHEADZ

CONSTRUIEȘTE ȘI EXPUNE CELE 
MAI GROZAVE PERSONAJE DIN 
POVEȘTILE TALE PREFERATE!

41599
Wonder Woman™

De la 10 ani
Preţ recomandat*: 
49.99 Lei.

41600
Aquaman™

De la 10 ani
Preţ recomandat*: 
49.99 Lei.

41601
Cyborg™

De la 10 ani
Preţ recomandat*: 
49.99 Lei.

41598
Flash™

De la 10 ani
Preţ recomandat*: 
49.99 Lei.

41602  
Rey
De la 10 ani
Preţ recomandat*: 
49.99 Lei.

41603  
Kylo Ren™

De la 10 ani
Preţ recomandat*: 
49.99 Lei.

10+
Ani

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

© 2018 MARVEL
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NOUL 
BRICKHEADZ  

DIN APRILIE 2018

„CĂRĂMIDEAZĂ-TE” 
DIN APRILIE! 

#BRICKHEADZ

CONSTRUIEȘTE ȘI EXPUNE CELE 
MAI GROZAVE PERSONAJE DIN 
POVEȘTILE TALE PREFERATE!

41599
Wonder Woman™

De la 10 ani
Preţ recomandat*: 
49.99 Lei.

41600
Aquaman™

De la 10 ani
Preţ recomandat*: 
49.99 Lei.

41601
Cyborg™

De la 10 ani
Preţ recomandat*: 
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41598
Flash™

De la 10 ani
Preţ recomandat*: 
49.99 Lei.

41602  
Rey
De la 10 ani
Preţ recomandat*: 
49.99 Lei.

41603  
Kylo Ren™

De la 10 ani
Preţ recomandat*: 
49.99 Lei.

10+
Ani

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

© 2018 MARVEL
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6-12
Ani

Intră în fantasticul univers miniatural al 
LEGO® Star Wars Microfighters! Aceste 
versiuni grozave de dimensiuni micro 

ale emblematicelor vehicule și nave 
stelare Star Wars au elemente mobile, 

funcţii de tragere și multe detalii!

75161
TIE Striker™

6-12 ani
Preţ recomandat*: 
49.99 Lei.

75160
U-Wing™

6-12 ani
Preţ recomandat*: 
49.99 Lei.

75195
Ski Speeder™ contra Walker™ al 

Ordinului Întâi Microfighters
6-12 ani

Preţ recomandat*: 99.99 Lei.

75196
A-Wing™ contra TIE 
Silencer™ Microfighters
6-12 ani
Preţ recomandat*:  
99.99 Lei.

75193
Millennium 

Falcon™ 
Microfighter

6-12 ani
Preţ recomandat*: 

49.99 Lei.

75194
TIE Fighter™ al 
Ordinului Întâi 
Microfighter
6-12 ani
Preţ recomandat*:  
49.99 Lei.

NOUNOU
din ianuarie
din ianuarieNOUNOU
din ianuarie
din ianuarie

NOUNOU
din ianuarie
din ianuarieNOUNOU
din ianuarie
din ianuarie

NOUNOU
din ianuarie
din ianuarieNOUNOU
din ianuarie
din ianuarie

NOUNOU
din ianuarie
din ianuarieNOUNOU
din ianuarie
din ianuarie

75160 75161
U-Wing PilotTM TIE PilotTM

75194
First Order  
TIE Pilot™

75193
Chewbacca™

75195
First Order 

Walker Driver

75195
Resistance 

Speeder Pilot

LEGO.com/starwars
© & TM Lucasfilm Ltd.

75196
Kylo Ren™

75196
A-Wing Pilot™

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de 
preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO 
România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

© & TM Lucasfilm Ltd.

PRODUSELE LEGO® STAR WARS  

ÎN MAGAZINE DIN APRILIE 2018

FILMUL ÎN CINEMA DIN MAI 2018
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Intră în fantasticul univers miniatural al 
LEGO® Star Wars Microfighters! Aceste 
versiuni grozave de dimensiuni micro 

ale emblematicelor vehicule și nave 
stelare Star Wars au elemente mobile, 

funcţii de tragere și multe detalii!

75161
TIE Striker™

6-12 ani
Preţ recomandat*: 
49.99 Lei.

75160
U-Wing™

6-12 ani
Preţ recomandat*: 
49.99 Lei.

75195
Ski Speeder™ contra Walker™ al 

Ordinului Întâi Microfighters
6-12 ani

Preţ recomandat*: 99.99 Lei.

75196
A-Wing™ contra TIE 
Silencer™ Microfighters
6-12 ani
Preţ recomandat*:  
99.99 Lei.

75193
Millennium 

Falcon™ 
Microfighter

6-12 ani
Preţ recomandat*: 

49.99 Lei.

75194
TIE Fighter™ al 
Ordinului Întâi 
Microfighter
6-12 ani
Preţ recomandat*:  
49.99 Lei.
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din ianuarieNOUNOU
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din ianuarie
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75160 75161
U-Wing PilotTM TIE PilotTM

75194
First Order  
TIE Pilot™

75193
Chewbacca™

75195
First Order 

Walker Driver

75195
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Speeder Pilot

LEGO.com/starwars
© & TM Lucasfilm Ltd.

75196
Kylo Ren™

75196
A-Wing Pilot™

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de 
preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO 
România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

© & TM Lucasfilm Ltd.

PRODUSELE LEGO® STAR WARS  

ÎN MAGAZINE DIN APRILIE 2018

FILMUL ÎN CINEMA DIN MAI 2018



Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

© & ™ Lucasfilm Ltd.

75199
Speeder-ul de luptă al 
Generalului Grievous
7-12 ani
Preţ recomandat*: 
159.99 Lei.

LE
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AR
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™

6-14
Ani

75200
Antrenamentul de 
pe Ahch-To Island™

7-12 ani
Preţ recomandat*: 
159.99 Lei.

Echipează-te pentru lupta dintr-o galaxie foarte îndepărtată!
Ia sabia laser și unește-ţi forţele cu personajele tale preferate din 
LEGO® Star Wars! Ajută-i pe Poe și Rezistenţa să apere planeta 
Crait™, înfruntă-l pe General Grievous™ într-o luptă plină de acţiune, 
sau construiește-ţi armate cu captivantele pachete de luptă!

75202
Apărarea planetei Crait™

9-14 ani
Preţ recomandat*: 409.99 Lei.

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

113

75197
Pachetul de luptă 
al Specialiștilor 
Ordinului Întâi
6-12 ani
Preţ  
recomandat*:  
79.99 Lei.

75198
Pachetul de  
luptă Tatooine™

6-12 ani
Preţ recomandat*: 
79.99 Lei.

7520075199 75202

Mace
WinduTM

General
GrievousTM

Luke 
SkywalkerTM

Rey PorgTM Captain
Poe DameronTM

Resistance
TrooperTM

Admiral
Ematt

First Order 
Snowtrooper

First Order 
SnowtrooperTM

75197

First Order 
Shuttle Pilot

First Order 
Stormtrooper 
Executioner

First Order 
Gunner

75198

Jawa Astromech Droid JawaTM Tusken Raider™ First Order 
Stormtrooper™ 

Executioner

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!



Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

© & ™ Lucasfilm Ltd.
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D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!



TMTM

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

© & ™ Lucasfilm Ltd.

75176
Transport Pod™  

al Rezistenţei
8-14 ani

Preţ recomandat*: 209.99 Lei.
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Ani

75177

Resistance 
TrooperTM

First Order 
Gunner

First Order 
FlametrooperTM 

General HuxTM

75176

Rose BB-8TMFinn

75188

Resistance 
Bombardier

Poe DameronTMResistance 
Gunner Paige

Vice Admiral 
Holdo

115

75177
Heavy Scout Walker™ 
al Ordinului Întâi
9-14 ani
Preţ recomandat*: 
309.99 Lei.

75188
Bombardier al Rezistenţei
9-14 ani
Preţ recomandat*: 569.99 Lei.

Resistance 
Bomber Pilot

Catalog LEGO® 3D 
LEGO.com/apps

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.



TMTM

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

© & ™ Lucasfilm Ltd.

75176
Transport Pod™  

al Rezistenţei
8-14 ani

Preţ recomandat*: 209.99 Lei.
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Ani

75177

Resistance 
TrooperTM

First Order 
Gunner

First Order 
FlametrooperTM 

General HuxTM

75176

Rose BB-8TMFinn

75188

Resistance 
Bombardier

Poe DameronTMResistance 
Gunner Paige

Vice Admiral 
Holdo

115

75177
Heavy Scout Walker™ 
al Ordinului Întâi
9-14 ani
Preţ recomandat*: 
309.99 Lei.

75188
Bombardier al Rezistenţei
9-14 ani
Preţ recomandat*: 569.99 Lei.

Resistance 
Bomber Pilot

Catalog LEGO® 3D 
LEGO.com/apps

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.



TMTM

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

© & ™ Lucasfilm Ltd.

75179
TIE Fighter™-ul lui Kylo Ren

8-14 ani
Preţ recomandat*: 399.99 Lei.

75190
Star Destroyer™  
al Ordinului Întâi
9-14 ani
Preţ recomandat*: 
779.99 Lei.

75189
Heavy Assault Walker™ 
al Ordinului Întâi
9-14 ani
Preţ recomandat*: 
699.99 Lei.75187

BB-8™

10-16 ani
Preţ 
recomandat*: 
499.99 Lei.
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8-16
Ani

75187

BB-8™

75179

Kylo RenTM BB-9ETM First Order 
TIE PilotTM 

First Order 
StormtrooperTM

75189

Rey Captain Poe 
DameronTM

Resistance 
TrooperTM

75190

First Order 
OfficerTM

First Order 
Shuttle Pilot

Supreme Leader 
SnokeTM

First Order 
Stormtrooper 

Sergeant

First Order 
StormtrooperTM

117
First Order 

StormtrooperTM
First Order 

Walker DriverTM
BB-9ETM

LEGO.com/starwars

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!
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Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

© & ™ Lucasfilm Ltd.
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TIE PilotTM 

First Order 
StormtrooperTM
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Rey Captain Poe 
DameronTM
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TrooperTM
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First Order 
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First Order 
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6-14
Ani

75178
Quadjumper Jakku™

8-14 ani
Preţ recomandat*: 
309.99 Lei.

75180
Evadarea Rathtar™

8-14 ani
Preţ recomandat*: 449.99 Lei.

75178

BB-8™FinnRey First Order
Stormtrooper™  

Unkar’s 
Thug

75180

Bala-Tik™Chewbacca™  Han  
Solo™  

Guavian 
Security
Soldier

Guavian 
Security
Soldier

75102
Poe's X-Wing Fighter™

8-14 ani
Preţ recomandat*: 449.99 Lei.

75102

Resistance  
ground crew

Resistance  
X-wing Pilot™

BB-8™ Poe  
Dameron™

75186
Arrowhead
8-14 ani
Preţ recomandat*: 
459.99 Lei.

75186

Zander Kordi StormtrooperTMQuarrieR0-GRTM

75166 75167

75166
Transportor  
de viteză al  

Ordinului Intâi
6-12 ani

Preţ recomandat*: 
79.99 Lei.

75167
Motocicletă de viteză 
Bounty Hunter™

6-12 ani
Preţ recomandat*: 
79.99 Lei.

BosskTM DengarTM IG-88TM 4-LOMTMFirst Order  
FlametrooperTM

First Order 
StormtrooperTM

First Order 
Stormtrooper

First Order  
OfficerTM

© & ™ Lucasfilm Ltd.

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.
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75166 75167

75166
Transportor  
de viteză al  

Ordinului Intâi
6-12 ani

Preţ recomandat*: 
79.99 Lei.

75167
Motocicletă de viteză 
Bounty Hunter™

6-12 ani
Preţ recomandat*: 
79.99 Lei.

BosskTM DengarTM IG-88TM 4-LOMTMFirst Order  
FlametrooperTM

First Order 
StormtrooperTM

First Order 
Stormtrooper

First Order  
OfficerTM

© & ™ Lucasfilm Ltd.

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.



Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

© & ™ Lucasfilm Ltd.

75183
Transformarea Darth Vader™

7-12 ani
Preţ recomandat*:  
149.99 Lei.
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Ani

75183

Emperor
PalpatineTM

Anakin 
SkywalkerTM

Darth VaderTM

75155
Rebel U-wing Fighter™

8-14 ani
Preţ recomandat*: 399.99 Lei.

121

75155

Jyn ErsoTMCassian 
AndorTM

U-Wing PilotTMBistanTM Rebel 
TrooperTM

75156
Naveta imperială 
a lui Krennic
9-14 ani
Preţ recomandat*: 
499.99 Lei.

Director 
KrennicTM

Bodhi RookTM PaoK-2SOTM Imperial Death 
TrooperTM (x2)

75156

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!



Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

© & ™ Lucasfilm Ltd.
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Preţ recomandat*:  
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Director 
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Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

© & ™ Lucasfilm Ltd.

75182
Republic  

Fighter Tank™

8-14 ani
Preţ recomandat*: 149.99 Lei.

75185
Tracker I
8-14 ani
Preţ recomandat*: 
359.99 Lei.

75182

Clone Trooper
GunnerTM

Aayla
SecuraTM

Battle DroidBattle Droid™

75185

Rowan Emperor
PalpatineTM

Probe DroidTM M-OC Hunter
DroidTM

42066
Avion cu reacţie 
pentru curse
10-16 ani
Preţ recomandat*: 
599.99 Lei.

42065
Bolid pe  
șenile teleghidat
9-16 ani
Preţ recomandat*: 
409.99 Lei.

58 cm

23 cm

…exact ca în realitate!

Catalog LEGO® 3D 
LEGO.com/apps

123

8-16
Ani

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!
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Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

© & ™ Lucasfilm Ltd.
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Bolid pe  
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58 cm

23 cm
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42078   
Mack® Anthem™

11-16 ani
Preţ recomandat*: 
779.99 Lei.

LEGO.com/technic

Construiește 
uimitoarele vehicule 
de la LEGO ® Technic!

125
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O
®
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N
IC

11-16
Ani

NOUNOU
din ianuarie
din ianuarieNOUNOU
din ianuarie
din ianuarie

83 cm

The MACK trademarks and designs are 
registered rights of the AB Volvo Group 
and are used pursuant to a license.

Direcţie Motor cu șase pistoane 

Stabilizatoare și braţe de ridicare 
pentru container dublu. 

Remorcă detașabilă

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.
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pentru container dublu. 
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D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate 
în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.



LEGO.com/technic

...exact ca în realitate!
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7-16
Ani

42077
Mașină de raliuri
10-16 ani
Preţ recomandat*: 499.99 Lei.

42084
Încărcător cu cârlig
7-14 ani
Preţ recomandat*: 
49.99 Lei.

42071
Buldozer compactor
8-14 ani
Preţ recomandat*: 
79.99 Lei.

42076
Aeroglisor
9-16 ani
Preţ recomandat*: 
359.99 Lei.

42074
Iaht de curse
8-14 ani
Preţ recomandat*: 
159.99 Lei.42075

Intervenţie de urgenţă
9-16 ani
Preţ recomandat*: 
209.99 Lei.

NU PLUTEȘTE -  
A NU SE UTILIZA ÎN APĂ 

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

NOU 
NOUŢ
NOU 
NOUŢ

din ianuarie
din ianuarie

42 cm

40 cm

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea 
LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO 
România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.
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România SRL în scopul respectării acestora. LEGO România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.
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42068
Vehicul de pompieri
10-16 ani
Preţ recomandat*: 
409.99 Lei.

42069
Aventură extremă
11-16 ani
Preţ recomandat*: 
649.99 Lei.

42055
Excavator cu 
roată port cupe
12-16 ani
Preţ recomandat*: 
1099.99 Lei.

Roată motorizată cu port cupe

Antrenare motorizată înainte și înapoi

Benzi transportoare motorizate

72 cm

44.6 cm

45 cm

42070
Camion de 
remorcare 6x6
11-16 ani
Preţ recomandat*: 
1299.99 Lei.

63 cm

Motor cu 4 cilindri și pistoane Macara verticală

Antrenare motorizată și funcţie RCMacara orizontală

Controler RC Motor XL Cutie pentru bateriiMotor MediuReceptor RC

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

…exact ca în realitate!
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Detaliile realiste le fac și mai grozave!
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7-16
Ani

42057
Elicopter ultraușor

8-14 ani
Preţ recomandat*: 

69.99 Lei.

42060
Echipaj pentru 
repararea drumurilor
8-14 ani
Preţ recomandat*: 
99.99 Lei.

INSTRUCţIUNI DE CONSTRUCŢIE ONLINE

42059
Camion de cascadorie
7-14 ani
Preţ recomandat*:  
99.99 Lei.

42058
Motocicletă de cascadorie
7-14 ani
Preţ recomandat*:  
99.99 Lei.

POT FI COMBINATE 
42058 + 42059

LEGO.com/technic

42062
Transportoare  
de containere
8-14 ani
Preţ recomandat*: 
259.99 Lei.

42063
BMW R 1200 GS 
Adventure
10-16 ani
Preţ recomandat*: 
259.99 Lei.

The BMW logo, the BMW word 
mark and model designation are 
trademarks of BMW and are used 
under license.

42064
Explorator oceanic
10-16 ani
Preţ recomandat*: 
459.99 Lei.

56 cm

8293
Set motor Power Functions
9-16 ani
Preţ recomandat*: 179.99 Lei.

42072
TROSC!
7-14 ani
Preţ recomandat*: 
99.99 Lei.

42073
ZDRANG!
7-14 ani
Preţ recomandat*: 
99.99 Lei.

POT FI COMBINATE 
42072 + 42073

NOUNOU
din ianuarie
din ianuarieNOUNOU
din ianuarie
din ianuarie

NOUNOU
din ianuarie
din ianuarieNOUNOU
din ianuarie
din ianuarie

Instrucţiuni de 
construcţie LEGO®  
LEGO.com/apps

D e s c a r c ă 
a p l i c a ţ i a

GRATUITĂ!

Preţurile recomandate de LEGO România SRL sunt pur orientative. Fiecare comerciant este pe deplin liber de a-și stabili propria politică de 
preţuri fără niciun fel de imixţiune din partea LEGO România SRL. Astfel, preţurile recomandate nu sunt și nu pot fi înţelese ca fiind legate în 
vreun fel de vreo formă de constrângere sau, dimpotrivă, de bonificare din partea LEGO România SRL în scopul respectării acestora. LEGO 
România SRL nu va monitoriza preţul final practicat de către fiecare revânzător și nici nu poate fi făcut răspunzător pentru acesta.

Foloseşte acest set suplimentar  
de alimentare cu energie electrică  
pentru a acţiona creaţiile tale  
LEGO® Technic şi pentru a le da viaţă!

Motorizează-ţi modelul!
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TRĂIEȘTE EXPERIENŢA APLICAŢIEI LEGO® 3D CATALOGUE

LEGO® 3D Catalogue 
LEGO.com/apps

PRIVEȘTE CUM PRIND VIAŢĂ
SETURILE LEGO® ÎN ANIMAŢIE 3D!ANIMAŢIE 3D

CATALOG DIGITAL

2018 IANUARIE - MAI

Informaţia din această publicaţie, incluzând textele, imaginile şi 
preţurile pot fi temporare şi pot fi schimbate fără înştiinţare în prealabil 

(e.g. din cauza erorilor de tipografie și/sau a schimbărilor de ambalaj) 
©2018 The LEGO Group. Toate drepturile rezervate.

Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in 
the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. 

Google Play is a trademark of Google Inc.

Subject to stock availability

LEGO, sigla LEGO, DUPLO, sigla MINIFIGURES, 
sigla FRIENDS, sigla HOUSE, NINJAGO, 

NEXO KNIGHTS, LEGOLAND și Minifigurina sunt mărci 
înregistrate ale LEGO Group. ©2018 The LEGO Group
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Distribuitor produse LEGO® în România:
LEGO România SRL, Bucureşti 
Tel: 0374 141 600

LEGO Consumer Services
www.LEGO.com/service


