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Το μοντέλο είναι πιστή ρεπλίκα του διασημότερου αυτοκινήτου 

στην ιστορία του κινηματογράφου, της χρονομηχανής του 

επιστήμονα Doc Brown από την ταινία «Επιστροφή στο 

μέλλον». Αυτό το λεπτομερές μοντέλο δημιουργήθηκε υπό την 

επίβλεψη του Joe Walser, του παγκοσμίου κύρους ειδικού σε 

ό,τι αφορά τη χρονομηχανή DeLorean. Είναι γεμάτο 

μικρολεπτομέρειες, όπως: καλώδια, φώτα οροφής 

συμπυκνωτή ροής, χρονοκυκλώματα και πολλά άλλα.

ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΑ 1/8

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΟΥ

ΡΕΠΛΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ
Το µοντέλο διαθέτει, κρυµµένη 
κάτω από το καπό, µια ρεπλίκα 
του κινητήρα PRV V6 του 
πρωτότυπου DeLorean.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΦΩΤΑ ΦΡΕΝΩΝ
Πατώντας το πεντάλ του φρένου, ανάβουν τα 
πίσω φώτα φρένων του αυτοκινήτου.

ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΟΚΥΚΛΩΜΑΤΑ
Τα χρονοκυκλώµατα φωτίζονται και είναι ήδη 
προγραµµατισµένα για τις 20 Οκτωβρίου 1985.

ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ
Οι πόρτες και το καπό ανοίγουν για 
να φανούν οι λεπτοµέρειες του 
εσωτερικού.
Οι πόρτες έχουν φώτα που ανάβουν 
κατά το άνοιγµά τους.

ΡΕΠΛΙΚΑ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΑ
Προσεκτική αναπαραγωγή των 
µερών του πυρηνικού αντιδραστήρα 
και της χρονοµηχανής.
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Έ να από τα πιο εντυπωσιακά χαρακτηριστικά του µοντέλου αυτού είναι το 
µεγάλο πλήθος των φωτιστικών σωµάτων που διαθέτει. Έτσι, όχι µόνο 

µπορούν να φωτιστούν το ταµπλό και οι µπροστινοί προβολείς, αλλά, επιπλέον, 
το πεντάλ του φρένου ενεργοποιεί τα πίσω φώτα φρένων, ενώ, ανοίγοντας 
τις πόρτες, ανάβουν τα δύο φώτα ασφαλείας στα δύο άκρα των φύλλων κάθε 
πόρτας που έχουν σχήµα φτερών γλάρου. Ακόµη και το εσωτερικό του καπό 
διαθέτει ένα φως για τον φωτισµό του χώρου αποσκευών. Όλα αυτά είναι 
χαρακτηριστικά ενός τυπικού DeLorean. Ωστόσο, στις ταινίες προστέθηκαν 
ακόµη περισσότερα φώτα. Έτσι, ανάβει το φως των χρονοκυκλωµάτων, 
ο µοχλός της οροφής, οι συσκευές ανάγνωσης του Doc, όπως επίσης 
φωτιζόµενα είναι το ψηφιακό ταχύµετρο, ο συµπυκνωτής ροής, ο πυρηνικός 
αντιδραστήρας και οι περιελίξεις των καλωδίων που περιβάλλουν το εξωτερικό 
του αυτοκινήτου. Τα περισσότερα φώτα ανάβουν µέσω διακοπτών που είναι 
τοποθετηµένοι στην κεντρική κονσόλα, οι οποίοι, στην ταινία, χρησιµοποιούνταν 
για να ενεργοποιήσουν τα ειδικά εφέ του αυτοκινήτου.

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΚΙΝΗΤΗΡΙΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ
Το ταµπλό, το ταχύµετρο και τα 
όργανα µετρήσεων είναι όλα 
φωτιζόµενα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΜΠΡΟΣΤΙΝΑ ΦΩΤΑ
Πατώντας ένα κουµπί στην κεντρική κονσόλα, 
ανάβουν τα αυθεντικά µπροστινά φώτα του 
DeLorean.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΦΩΤΑ  
ΧΡΟΝΟΜΗΧΑΝΗΣ
Με το πάτηµα ενός κουµπιού στην κεντρική 
κονσόλα, ανάβουν τα λαµπερά µπλε φώτα που 
περιβάλλουν το αυτοκίνητο.Μπορείς να στρίψεις 
τους µπροστινούς τροχούς µε το τιµόνι.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΑΜΑΞΩΜΑ
Το µοντέλο είναι φτιαγµένο από 
µέταλλο χυτευµένο µε πίεση.
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Όλες οι φωτεινές ενδείξεις του πίνακα οργάνων ανάβουν, 
συµπεριλαµβανοµένου του ειδικού ταχύµετρου που δείχνει πότε το 
αυτοκίνητο φτάνει στην τελική ταχύτητα των 140 km/h.

Τα χρονοκυκλώµατα είναι φωτιζόµενα και έχουν προγραµµατισµένες 
όλες τις σηµαντικές ηµεροµηνίες της πρώτης ταινίας.

Τα περισσότερα φώτα ελέγχονται µέσω των διακοπτών
 που είναι τοποθετηµένοι στην κεντρική κονσόλα, όπως ακριβώς 
φαινόταν στις ταινίες.

Ακόμη και η παραμικρή λεπτομέρεια έχει 

αναπαραχθεί με μεγάλη προσοχή, σε 

κλίμακα 1/8. Οι πόρτες, το καπό και τα 

παράθυρα ανοίγουν, τα ειδικά εφέ της 

χρονομηχανής, τα μπροστινά φώτα και τα 

φώτα φρένων λειτουργούν και το τιμόνι 

στρίβει τους μπροστινούς τροχούς. Τα 

πάντα έχουν δημιουργηθεί 

χρησιμοποιώντας ως βάση αναφοράς ένα 

πραγματικό DeLorean και υπό την 

επίβλεψη του παγκοσμίου κύρους ειδικού 

σε ό,τι αφορά αυτό το κινηματογραφικό 

αυτοκίνητο, Joe Walser.

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΧΡΟΝΟΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ ΡΟΗΣ

ΤΑΜΠΛΟ ΚΑΙ ΤΑΧΥΜΕΤΡΟ

ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Το εσωτερικό της καµπίνας περιλαµβάνει µια φωτιζόµενη έκδοση του 
συµπυκνωτή ροής, αναδιπλούµενα καθίσµατα και πολλά φώτα.
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Στο πίσω µέρος του αυτοκινήτου, κάτω από τον πυρηνικό αντιδραστήρα του 
Doc, υπάρχει µια λεπτοµερής ρεπλίκα του αληθινού κινητήρα DeLorean V6.

Τα DeLorean διαθέτουν φώτα στα πλαϊνά των θυρών 
σε σχήµα φτερών γλάρου, καθώς και φως στο καπό, που φωτίζει 
τον χώρο αποσκευών.

Τα πλευρικά παράθυρα ανεβαίνουν και κατεβαίνουν µε την περιστροφή 
ενός µικρού κουµπιού που είναι τοποθετηµένο στο κάτω µέρος κάθε 
πόρτας.

Το µοντέλο περιλαµβάνει µπλε φωτεινά καλώδια που 
περιβάλλουν το εξωτερικό και ανάβουν όταν η χρονοµηχανή είναι 
έτοιµη να ταξιδέψει στον χρόνο.

Τα πίσω φώτα φρένων ανάβουν µε το πάτηµα του πεντάλ του φρένου.

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ DELOREAN

ΦΩΤΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΑΠΟΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ

ΠΛΕΥΡΙΚΑ ΠΑΡΑΘΥΡΑ

ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΧΡΟΝΟΜΗΧΑΝΗΣ

ΦΩΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΞΙ∆ΙΑ ΣΤΟΝ ΧΡΟΝΟ

ΦΩΤΑ ΦΡΕΝΩΝ

ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

Όλα τα οικιακά αντικείµενα που χρησιµοποιούσε ο Doc έχουν 
αναπαραχθεί λεπτοµερώς, ακόµη και η µονωτική ταινία στους σωλήνες.

01_boost_DELOREAN_p04-09.indd   9 03/11/2021   9:55 PM



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ 
ΦΩΤΑ ΦΡΕΝΩΝ

ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ DELOREAN 
ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ

ΑΓΩΓΟΙ ΨΥΞΗΣ

ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΑΣ

ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΑ
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 

∆ΙΑΚΟΠΤΕΣ ΦΩΤΩΝ

ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΑ 
ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΡΟΗΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΤΙΜΟΝΙ

ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΟΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΑΝΑ∆ΙΠΛΟΥΜΕΝΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΡΕΦΤΕΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΣΕ 
ΣΧΗΜΑ ΦΤΕΡΩΝ ΓΛΑΡΟΥ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΦΩΤΑ ΣΤΙΣ 
ΠΟΡΤΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΙΚΟΙ ΤΡΟΧΟΙ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΙ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΙ
ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΠΟ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΦΩΤΑ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ/ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 
ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ

ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑΜΠΛΟ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ 
ΡΟΗΣ

ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΟ ΤΑΧΥΜΕΤΡΟ

2021 © Κοινοπραξία Universal Studios / U-Drive.
Οι ονοµασίες «Back to the Future» «Back to the Future Part II» και «Back to 
the Future Part III» αποτελούν εµπορικά σήµατα και πνευµατική ιδιοκτησία της 
Κοινοπραξίας Universal Studios / U-Drive. Αδειοδότηση από τη Universal Studios.  
Με την επιφύλαξη παντός νόµιµου δικαιώµατος.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 52,7cm

Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΧΡΟΝΟΜΗΧΑΝΗ DELOREAN ΚΛΙΜΑΚΑ 1/8

Η 
μακέτα είναι ρεπλίκα σε κλίμακα της χρονομηχανής του Doc Brown, 

δηλαδή του DeLorean της τριλογίας «Επιστροφή στο μέλλον». 

Πρόκειται για πιστό αντίγραφο σε κλίμακα 1/8, κατασκευασμένο 

κυρίως από μέταλλο χυτευμένο με πίεση. Έχουν αναπαραχθεί σχολαστικά 

όλες οι τροποποιήσεις του Doc, από τον πυρηνικό αντιδραστήρα μέχρι τα 

καλώδια που διατρέχουν το δάπεδο, ενώ, επιπλέον, το μοντέλο διαθέτει 

πληθώρα φώτων. Ακόμα, έχεις τη δυνατότητα να κατασκευάσεις τις 

εκδόσεις που εμφανίζονται στα σίκουελ της ταινίας.

ΜΗΚΟΣ: 52,7 εκ.

ΠΛΑΤΟΣ: 23,2 εκ.

ΥΨΟΣ: 14,3 εκ.

ΥΨΟΣ (µε τις πόρτες ανοιχτές): 24,5 εκ.

ΥΛΙΚΑ: χυτευµένο µέταλλο (αµάξωµα, πάνελ και 
κινητήρας), ABS (τροχοί, καθίσµατα, ορισµένα στοιχεία 
του κινητήρα και του πλαισίου)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Τα κοµµάτια της µακέτας  
«κουµπώνουν» το ένα µέσα στο άλλο ή στερεώνονται 
µεταξύ τους µε βίδες.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ Η ΧΡΟΝΟΜΗΧΑΝΗ
Πολλές από τις τροποποιήσεις του αυτοκινήτου, οι οποίες 
εντοπίζονται στο πίσω µέρος, σχετίζονται µε τον αντιδραστήρα 
για τη λειτουργία της χρονοµηχανής.
Κάτω από τον αντιδραστήρα υπάρχει ένα πιστό αντίγραφο του 
αυθεντικού κινητήρα Peugeot-Renault-Volvo (PRV) V6.
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ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΣ 
ΟΔΗΓΙΕΣ
Στις πρώτες σελίδες κάθε τεύχους παρέχονται 

σαφείς οδηγίες που σου δείχνουν επακριβώς πώς 

να κατασκευάσεις το μοντέλο. Όλα τα εξαρτήματα 

προσδιορίζονται με ονομασία και είναι αριθμημένα 

για ευκολότερη παραπομπή, ενώ, επιπλέον, οι 

οδηγίες είναι εικονογραφημένες βήμα προς βήμα 

με ευκολονόητα σχέδια. Η διαδικασία της 

κατασκευής είναι πολύ απλή και όλα τα 

εξαρτήματα συνδέονται μεταξύ τους είτε 

«κουμπώνοντας» το ένα με το άλλο είτε με 

βίδωμα. Τα μοναδικά εργαλεία που χρειάζονται 

είναι ένα σετ κατσαβιδιών και μια πένσα.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΚΟΠΙΑ 
ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΤΗΣ
Στο περιοδικό περιγράφεται, επίσης, η ιστορία σχετικά 

με το πώς γυρίστηκαν οι ταινίες της τριλογίας 

«Επιστροφή στο μέλλον», με διηγήσεις από τους 

ίδιους τους συντελεστές. Η ενότητα αυτή 

περιλαμβάνει νέες συνεντεύξεις με όλους όσοι 

βοήθησαν ώστε να υλοποιηθεί η παραγωγή της 

ταινίας και περιέχει εξαιρετικό καλλιτεχνικό υλικό των 

θρυλικών εννοιολογικών καλλιτεχνών Ron Cobb και 

Andy Probert, αλλά και αναμνήσεις του 

σεναριογράφου και παραγωγού Bob Gale αναφορικά 

με το πώς εξελίχθηκε η ιστορία.

Η αναδημιουργία των αξεσουάρ μιας ταινίας που 

γυρίστηκε πριν από 30 χρόνια δεν είναι απλή 

υπόθεση. Την περίοδο εκείνη τραβήχτηκαν σχετικά 

λίγες φωτογραφίες και, με την πάροδο των χρόνων, 

το αυτοκίνητο που εμφανιζόταν στην ταινία υπέστη 

επισκευές και τροποποιήσεις. Γι’ αυτό, 

συνεργαστήκαμε με τον Joe Walser, ο οποίος 

αποκατέστησε την πρωτότυπη χρονομηχανή για 

λογαριασμό της Universal Pictures και είναι, σύμφωνα 

με τον Bob Gale, σεναριογράφο και παραγωγό του 

«Επιστροφή στο μέλλον», ο άνθρωπος που γνωρίζει 

το DeLorean καλύτερα από τον καθένα, ακόμα και 

από εκείνους που το κατασκεύασαν.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΣΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ
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1ο δώρο
3 συλλεκτικές 
Αφίσες με το Delorean

3ο δώρο
Το αποκλειστικό T-Shirt της 
συλλογής Delorean!

2021 © Κοινοπραξία Universal Studios / U-Drive.
Οι ονοµασίες «Back to the Future», «Back to the Future Part II» και «Back to the Future 
Part III» αποτελούν εµπορικά σήµατα και πνευµατική ιδιοκτησία της Κοινοπραξίας Univer-
sal Studios / U-Drive. Αδειοδότηση από τη Universal Studios. Με την επιφύλαξη παντός 
νόµιµου δικαιώµατος.
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ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ!

ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΤΩΡΑ ΣΤΟ 
WWW.DEAGOSTINI.GR!

+ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ! **

+ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ!

+ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ 
ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΣΕΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΑΣ!

2ο ΔΩΡΟ 
Ντοσιέ αρχειοθέτησης 
τευχών 

Φύλαξε όλα τα 
τεύχη σου µαζί 
και σε άριστη 
κατάσταση µε 
αυτό το ειδικά 
σχεδιασµένο ντοσιέ 
αρχειοθέτησης.

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΣΑΣ ΣΤΟ WWW.DEAGOSTINI.GR
**.Η προσφορά είναι προαιρετική και προορίζεται αποκλειστικά για τους συνδροµητές της συλλογής. Σε περίπτωση εξάντλησης αυτών των δώρων ή 
αν δεν είναι διαθέσιµα για οποιονδήποτε λόγο, θα αντικατασταθούν από άλλα, ίσης ή µεγαλύτερης αξίας. Τα χαρακτηριστικά των δώρων, ενδέχεται να 
διαφέρουν από τις εικόνες που εµφανίζονται. Τα δώρα που παρουσιάζονται εδώ ενδέχεται να υποστούν τροποποιήσεις λόγω εξωγενών παραγόντων που 
δεν εµπίπτουν στον έλεγχο του εκδότη. 
∆ιαβάστε τους πλήρεις όρους για την συνδροµή στο www.deagostini.gr
Σε περίπτωση που χρειάζεστε βοήθεια για την online αίτηση της συνδροµής σας, µπορείτε να στείλετε email στο customer.service@deagostini.gr ή να καλέστε 
στο 211 198 59 55 * (ο αριθµός είναι ενεργός από τις 9.00 έως τις 17.00 ∆ευτέρα έως Παρασκευή. * κόστος κλήσης ανάλογα µε τον πάροχό σας).

*Σε περίπτωση εξάντλησης αυτών των δώρων, θα 
αντικαθίστανται µε άλλα, µε τα ίδια ή ανώτερα χαρακτηριστικά.
Η προσφορά προορίζεται αποκλειστικά για συνδροµητές.
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PREMIUM ΠΡΟΣΦΟΡΑ

2021 © Κοινοπραξία Universal Studios / U-Drive.
Οι ονοµασίες «Back to the Future» «Back to the Future Part II» και «Back to the Future Part III» 
αποτελούν εµπορικά σήµατα και πνευµατική ιδιοκτησία της Κοινοπραξίας Universal Studios / U-
Drive. Αδειοδότηση από τη Universal Studios. Με την επιφύλαξη παντός νόµιµου δικαιώµατος.

H σειρά αποτελείται από XXX τεύχη. Τα πρώτα 10 τεύχη θα εκδίδονται κάθε 2η εβδοµάδα, ενώ τα επόµενα τεύχη 11-XX θα εκδίδονται κάθε εβδοµάδα. Ο εκδότης διατηρεί το δικαίωµα να αλλάξει τη σειρά 
κυκλοφορίας των τευχών ή/και των προϊόντων που τα συνοδεύουν ή και να αντικαταστήσει κάποια προϊόντα µε άλλα παρόµοιας αξίας, για τεχνικούς λόγους. 
Τα σχήµατα και τα χρώµατα των αντικειµένων του µοντέλου, µπορεί να διαφέρουν σε σχέση µε τα απεικονιζόµενα. 
ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι, ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ. ΝΑ ΜΗΝ ∆ΙΝΕΤΑΙ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 14 ΕΤΩΝ. ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ  
ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΕΣ. ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ∆ΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΕΙ ΟΥΤΕ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ
Εισαγωγέας: De Agostini Publishing S.p.A.
Via G. Verrazano 15, 28100 NOVARA, Ιταλία

Οι συνδροµητές θα λάβουν µια ρεπλίκα σε πραγµατικό µέγεθος της διάσηµης 
πινακίδας κυκλοφορίας µε την επιγραφή «OUTATIME» (έξω από τον χρόνο) του 
DeLorean της πρώτης ταινίας. ∆ιαστάσεις: 28 x 12 εκ.

1ο δώρο
ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΠΙΓΡΑΦΗ «OUTATIME»

ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ PREMIUM ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΣΑΣ ΣΤΟ WWW.DEAGOSTINI.GR
**.Η προσφορά είναι προαιρετική και προορίζεται αποκλειστικά για τους συνδροµητές στην συλλογή. Σε περίπτωση εξάντλησης αυτών των δώρων ή αν δεν είναι διαθέσιµα 
για οποιονδήποτε λόγο, θα αντικατασταθούν από άλλα, ίσης ή µεγαλύτερης αξίας. Τα χαρακτηριστικά των δώρων, ενδέχεται να διαφέρουν από τις εικόνες που εµφανίζονται. 
Τα δώρα που παρουσιάζονται εδώ ενδέχεται να υποστούν τροποποιήσεις λόγω εξωγενών παραγόντων που δεν εµπίπτουν στον έλεγχο του εκδότη. 
∆ιαβάστε τους πλήρεις όρους της premium συνδροµής σας στο www.deagostini.gr
Σε περίπτωση που χρειάζεστε βοήθεια για την online αίτηση της συνδροµής σας, µπορείτε να στείλετε email στο customer.service@deagostini.gr ή να καλέστε στο 211 198 
59 55 * (ο αριθµός είναι ενεργός από τις 9.00 έως τις 17.00 ∆ευτέρα

ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ!
ΓΙΝΕΤΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ ΤΩΡΑ ΣΤΟ 

WWW.DEAGOSTINI.GR
+ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΩΡΑ! **

+ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΣ!

+ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ 
ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΧΑΣΕΤΕ ΚΑΝΕΝΑ ΤΕΥΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΣΑΣ!

Προσθέστε στη βάση έκθεσης (?). αυτήν την 
εκπληκτική, ανθεκτική και υψηλής ποιότητας 
βιτρίνα, για να προστατεύσετε το DeLorean σας 
από τη φθορά του χρόνου και να το αναδείξετε.  
Μπορείτε να αποκτήσετε αυτή την κοµψή Βιτρίνα* 
∆ΩΡΟ ως µέρος της προσφοράς της Συνδροµής 
PREMIUM, πληρώνοντας µόνο +1 euro επιπλέον 
στην αξία της κάθε αποστολής.
∆ιαστάσεις: 30,8 x 63,5 x 25 εκ.

2ο δώρο
ΒΙΤΡΙΝΑ

* Η Βιτρίνα παραδίδεται άδεια και σε µέρη κατά την διάρκεια της premium συνδροµής.
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