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LEGO LANÇA UM DOS MAIORES SETS DE SEMPRE DE STARLEGO LANÇA UM DOS MAIORES SETS DE SEMPRE DE STAR
WARSWARS

O Grupo LEGO anunciou o lançamento do novo set LEGO® Star Wars™ AT-AT™, a mais recente adiçãoO Grupo LEGO anunciou o lançamento do novo set LEGO® Star Wars™ AT-AT™, a mais recente adição

à Ultimate Collector Series (UCS) e um must-have para todos os fãs de LEGO e de Star Wars.à Ultimate Collector Series (UCS) e um must-have para todos os fãs de LEGO e de Star Wars.

O AT-AT (sigla de All Terrain Armored Transport – Transporte Blindado Todo-o-Terreno) apareceu pelaO AT-AT (sigla de All Terrain Armored Transport – Transporte Blindado Todo-o-Terreno) apareceu pela

primeira vez em O Império Contra-Ataca, com a sua imponente �gura a rasgar o horizonte nasprimeira vez em O Império Contra-Ataca, com a sua imponente �gura a rasgar o horizonte nas

planícies geladas na Batalha de Hoth, pronta a atacar o gerador do escudo da Aliança Rebelde.planícies geladas na Batalha de Hoth, pronta a atacar o gerador do escudo da Aliança Rebelde.

Nunca nada igual tinha sido visto e o Império Galático usou o tamanho gigantesco dos AT’s paraNunca nada igual tinha sido visto e o Império Galático usou o tamanho gigantesco dos AT’s para

dominar a Rebelião e destruir a Echo Base. dominar a Rebelião e destruir a Echo Base. 

Este enorme novo set está repleto de detalhes, para homenagear na perfeição estes veículos dosEste enorme novo set está repleto de detalhes, para homenagear na perfeição estes veículos dos

�lmes. Com 6785 peças, cabeça móvel, armas giratórias, pernas ajustáveis e painéis laterais que�lmes. Com 6785 peças, cabeça móvel, armas giratórias, pernas ajustáveis e painéis laterais que

abrem para revelar o pormenorizado interior. abrem para revelar o pormenorizado interior. 

Adicionalmente, o set vem com nove mini�guras e acessórios, incluindo Luke Skywalker (com umAdicionalmente, o set vem com nove mini�guras e acessórios, incluindo Luke Skywalker (com um

cabo, para os fãs poderem recriar a famosa cena em que enrola as pernas do AT-AT para tentarcabo, para os fãs poderem recriar a famosa cena em que enrola as pernas do AT-AT para tentar

travar o seu avanço), o General Veers, dois condutores AT-AT, um Comandante Snowtrooper e quatrotravar o seu avanço), o General Veers, dois condutores AT-AT, um Comandante Snowtrooper e quatro

mini�guras Snowtrooper. O set traz também duas mini�guras Snowtrooper. O set traz também duas Speeder BikesSpeeder Bikes e o Canhão E-Web, além de vários e o Canhão E-Web, além de vários

outros detalhes e outros detalhes e easter eggseaster eggs! O set é perfeito para exposição e para brincar, tendo a capacidade de! O set é perfeito para exposição e para brincar, tendo a capacidade de

levar um pequeno exército no seu interior, com lugar para 40 mini�guras. levar um pequeno exército no seu interior, com lugar para 40 mini�guras. 

Até o tirar da caixa é uma experiência que vai deixar os fãs boquiabertos, com a caixa a ter váriasAté o tirar da caixa é uma experiência que vai deixar os fãs boquiabertos, com a caixa a ter várias

imagens do set de vários ângulos. As peças vêm armazenadas em quatro caixas no interior, queimagens do set de vários ângulos. As peças vêm armazenadas em quatro caixas no interior, que

todas juntas compõem uma cena da Batalha de Hoth. todas juntas compõem uma cena da Batalha de Hoth. 

Este set foi desenhado pelo lendário LEGO Design Master Henrik Andersen, responsável por algunsEste set foi desenhado pelo lendário LEGO Design Master Henrik Andersen, responsável por alguns

dos mais épicos lançamentos de LEGO® Star Wars™. Sobre o design, Andersen disse: dos mais épicos lançamentos de LEGO® Star Wars™. Sobre o design, Andersen disse: “o LEGO Star“o LEGO Star

Wars AT-AT é aquilo que os fãs há muito esperavam e estamos muito felizes de trazer este set tão antecipadoWars AT-AT é aquilo que os fãs há muito esperavam e estamos muito felizes de trazer este set tão antecipado

à vida. O AT-AT é uma maravilha da engenharia e o set LEGO vai transformá-lo também numa peçaà vida. O AT-AT é uma maravilha da engenharia e o set LEGO vai transformá-lo também numa peça

impressionante de exposição. O set está repleto de pormenores que vão proporcionar horas de diversão aosimpressionante de exposição. O set está repleto de pormenores que vão proporcionar horas de diversão aos

fãs LEGO e de Star Wars.”fãs LEGO e de Star Wars.” 

O set faz parte da linha Ultimate Collector Series, da qual fazem parte os sets LEGO Star Wars UCSO set faz parte da linha Ultimate Collector Series, da qual fazem parte os sets LEGO Star Wars UCS

Millenium Falcon, LEGO Star Wars UCS A-Wing e mais recentemente LEGO Star Wars UCS RepublicMillenium Falcon, LEGO Star Wars UCS A-Wing e mais recentemente LEGO Star Wars UCS Republic

Gunship. Gunship. 

O set LEGO Star Wars AT-AT vai estar disponível a partir de 26 de Novembro de 2021, através dasO set LEGO Star Wars AT-AT vai estar disponível a partir de 26 de Novembro de 2021, através das

lojas LEGO ou em lojas LEGO ou em www.LEGO.com/star-warswww.LEGO.com/star-wars, a um preço recomendado de 799,99€. , a um preço recomendado de 799,99€. 

Sobre o set LEGO® Star Wars™ (75313)Sobre o set LEGO® Star Wars™ (75313)

IdadeIdade: +18: +18

Medidas do modelo:Medidas do modelo:

Altura: 62cm, Comprimento: 69cm, Largura: 24cm, 6785 peçasAltura: 62cm, Comprimento: 69cm, Largura: 24cm, 6785 peças

PVP Recomendado:PVP Recomendado: 799,99€ 799,99€
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