
Legendarny

DODGE CHARGER R/T



Wkrocz do świata Szybkich i wściekłych  
i stań się członkiem tej fascynującej rodziny.

ŠWIAT SERII SZYBCY I WŠCIEKLIŠWIAT SERII SZYBCY I WŠCIEKLI

Pierwszy film serii miał premierę w 2001 roku i od razu wywołał ogromne poruszenie. Stał się jednym 
z największych kasowych hitów wszech czasów i zapoczątkował zbiorowe szaleństwo, które rośnie 
wraz z każdą nową częścią, poszerzając grono jego fanów. Któż by się bowiem mógł oprzeć bohaterom, 
którzy w obronie wolności, swoich wartości i niezłomnych zasad zdolni są do największego ryzyka. 
A wszystko to w rytmie porywającej muzyki, doprawione solidną dawką adrenaliny.



ŠWIAT SERII SZYBCY I WŠCIEKLIŠWIAT SERII SZYBCY I WŠCIEKLI

Minęło już prawie dwadzieścia lat od wejścia na ekrany pierwszej odsłony Szybkich 
i wściekłych, dlatego nadeszła chwila na uczczenie ich wielkiego sukcesu specjal-
ną kolekcją, która zaprezentuje wszystko, co w tej legendarnej serii najlepsze. 
Pokażemy Ci historie zza kulis, opowiedziane we wciągający sposób i ilustrowane 

licznymi zdjęciami. Poznasz też wiele ciekawostek dotyczących filmów, występujących w nich 
aktorów i superszybkich aut. A do tego zmontujesz wierny model legendarnego Dodge'a 
Chargera R/T Dominica Toretta – autentyczną ikonę filmu Szybcy i wściekli. 
Model wykonany jest w skali 1:8, ma metalową karoserię i wszystkie niezbędne detale, 
jak przystało na prawdziwą gwiazdę serii. Świetna zabawa – gwarantowana! Daj się wciągnąć 
w ekscytujący świat Szybkich i wściekłych i uzupełnij swoją kolekcję o model kultowego 
samochodu made in USA!

Dodge Charger R/T jest największą gwiazdą 
wśród wielu wspaniałych aut, które pojawiają 
się w serii Szybcy i wściekli.



Odkryj z nami wszystkie tajemnice Dodge’a Chargera R/T, samochodu  
o takiej mocy, że na początku wystraszył się go sam Dominic Toretto.  
Ten wspaniały model będzie prawdziwą  
perełką w Twojej kolekcji.

DODGE CHARGER RDODGE CHARGER R

Dodge’a Chargera R/T charakteryzują perfekcyjne linie i niestrudzony 
silnik. Łączy w sobie elegancję i niepohamowany temperament.  
Nie jest zatem przypadkiem, że stał się najpopularniejszym  
autem wyprodukowanej przez Universal Pictures  

legendarnej serii Szybcy i wściekli, której credo  
mówi, że odwaga jest większa niż ryzyko.  
Gotowy do startu?

PRECYZJA WYKONANIA
Wnętrze i akcesoria samochodu są 
odtworzone w najdrobniejszych 
szczegółach.

LEGENDARNY SILNIK
Supermocny silnik Dodge’a Chargera 
R/T jest jednym z najbardziej 
fascynujących elementów modelu.

METALOWA METALOWA 

KAROSERIAKAROSERIA



DODGE CHARGER RDODGE CHARGER R //TT

WYSOKIEJ JAKOŚCI MATERIAŁY
Metalowe i plastikowe części są  
już pomalowane i przygotowane 
do montażu.

WYJĄTKOWY MODEL
Dokładna rekonstrukcja samochodu,  
który stał się ikoną Szybkich i wściekłych.

SKALA 
1:8
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METALOWA METALOWA 

KAROSERIAKAROSERIA



LEGENDARNY DODGE CHARGER R/TLEGENDARNY DODGE CHARGER R/T

DŁUGOŚĆ 65,8 cm
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SKALA 
1:8



•  •  DZIAŁAJĄCE  DZIAŁAJĄCE  
ŠŠWIATŁAWIATŁA

•  •  OTWIERANE  OTWIERANE  
DRZWI I MASKADRZWI I MASKA

• • ŁATWY MONTAŻŁATWY MONTAŻ

• •   RUCHOME KOŁARUCHOME KOŁA



Absolutnie Absolutnie 
wyjatkowa kolekcjawyjatkowa kolekcja
W każdym numerze oprócz części do zmontowania Twojego Dodge’a Chargera R/T 
znajdziesz mnóstwo ciekawych informacji dotyczących realizacji filmu, opowieści 
zza kulis oraz epizody z historii tuningu. Poznaj tajemnice Szybkich i wściekłych!

ŚWIAT SZYBKICH 
I WŚCIEKŁYCH 
Główne atuty filmu to szybkość, 
akcja oraz emocje! Wkrocz do świata 
Szybkich i wściekłych, jednej z najpo-
pularniejszych serii kinowych wszech 
czasów. Każda część kolekcji zawiera 
zaskakujące i zabawne informacje na 
temat poszczególnych filmów i ich 
bohaterów. Teraz masz okazję stać 
się prawdziwym członkiem rodziny 
Dominica „Doma” Toretta!

ILUSTROWANA 
INSTRUKCJA MONTAŻU  
KROK PO KROKU
W każdym numerze znajdziesz precy-
zyjną instrukcję montażu, uzupełnio-
ną szczegółowymi ilustracjami, które 
pomogą Ci bez trudu złożyć Twojego 
Dodge‘a Chargera R/T. Dla uproszczenia 
ponumerowaliśmy wszystkie części, by 
ułatwić ich identyfikację podczas skła-
dania modelu.



W YJ Ą T KO W E  P R E Z E N T YW YJ Ą T KO W E  P R E Z E N T Y
Skorzystaj z tej niepowtarzalnej oferty,  
a otrzymasz fantastyczne prezenty!

2. PREZENT
SEGREGATOR
W trzeciej przesyłce otrzymasz praktyczny 
segregator, by móc przechowywać wszystkie 
numery kolekcji w nienagannym stanie.

3. PREZENT
ORYGINALNY KUBEK
W piątej przesyłce znajdziesz  
kubek z logo filmowym.

4. PREZENT
POWERBANK 
Z dziesiątą przesyłką otrzymasz przenośny  
powerbank z dwoma wejściami USB, abyś 
mógł maksymalnie wykorzystywać swoje 
urządzenia mobilne.

1. PREZENT
TRZY PLAKATY
Wraz z pierwszą przesyłką otrzymasz trzy 
wspaniałe plakaty, na których przedstawione 
są najbardziej charakterystyczne pojazdy serii: 
Challenger SRT z 2011 roku, Charger Off Road 
z Szybkich i wściekłych 7 i oczywiście legendarny 
Dodge Charger R/T Dominica Toretta.



O F E R TA  P R E M I U MO F E R TA  P R E M I U M

Nie pozwól, by umknęła Ci niepowtarzalna okazja otrzymania witryny, w której będziesz mógł 
przechowywać model Dodge’a Chargera R/T w skali 1:8. Otrzymasz ją w ostatniej przesyłce.  
Twój Dodge będzie się w niej prezentował wspaniale, a dodatkowo zyska odpowiednią ochronę.  
Jeśli wybierzesz ofertę specjalną, zapłacisz tylko 34,99 zł. Płacić zaczniesz od numeru 3.

W tej efektownej witrynie Twój model będzie się prezentował doskonale!
 

Wymiary witryny: ok. 73 x 28 x 34 cm 
Zastrzegamy sobie prawo zmiany 
wymiarów witryny. Witryna nie zawiera 
modelu samochodu.

Części do kompletnego modelu zawarte są w 110 numerach kolekcji. Model przeznaczony jest dla osób powyżej 14. roku życia. Instrukcję 
montażu znajdziesz w poszczególnych numerach. Części dołączone do zeszytów mogą się nieznacznie różnić od tych pokazanych na ilustracjach.
Wydawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w treści, kolejności i liczbie części kolekcji.

Spraw swojemu Dodge'owi Chargerowi R/T tę 
piękną witrynę! Jako klient OFERTY PREMIUM 
dostaniesz dodatkowo czapkę i plecak  
z logo serii.

Za każdy numer zapłacisz tylko 34,99 zł.
Płacić zaczniesz dopiero od 3. numeru.


