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HÁ 20 ANOS...
Há muito tempo num estúdio de design muito, muito distante começámos a reimaginar 
os veículos icónicos, personagens e cenas do universo de Star Wars em novos modelos e 
minifiguras entusiasmantes. Para celebrar o 20° aniversário do franchise LEGO® Star Wars, 
selecionámos alguns dos seus favoritos dos últimos 20 anos e procedemos à sua atualização 
com esta nova edição para colecionadores. Para a tornarmos ainda mais especial, incluímos 
em cada set uma réplica exata de uma minifigura original LEGO Star Wars e um expositor.
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1999 
Snowspeeder™

7130      212 PEÇAS

Quantidade de Peças
O LEGO® Snowspeeder™ 
de 1999 incluía apenas 212 
peças.

Funcionalidades
Originalmente desenhado 
sem o arpão e cabo de 
reboque.

Esquema de cores
Lançado como snowspeeder Rebelde 
genérico em 1999, foi atualizado para 
combinar com o snowspeeder de
Luke Skywalker™ que tem marcas 
cinzentas.
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2019  
Snowspeeder™ 
– EDIÇÃO DO 20°
ANIVERSÁRIO

Design melhorado
Um modelo mais complexo com peças extra, 
uma coberta de cockpit e nova decoração 
gravada.

Novas Funcionalidades
Um cockpit maior significa acesso 
fácil para os pilotos e também 
ao compartimento de arrumação 
traseiro.

Possibilidades de Brincar Extra 
Incluindo disparadores
acionados por mola, um blaster 
de espigas e arpão com cabo, 
e ainda um canhão Rebelde 
disparador de espigas.

75259     309 PEÇAS
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MINIFIGURA ORIGINAL de 2003 LANDO CALRISSIAN™
Um jovial contrabandista e jogador a dinheiro, Lando Calrissian™ tornou-se Barão 
Administrador da Cloud City™, onde foi forçado a trair Han Solo™, mas mais tarde 
juntou-se à Aliança Rebelde na sua Batalha contra o terrível Império. Esta minifigura 
clássica é idêntica à do lançamento original, incluindo o pormenor da famosa capa 
de Lando.

2003
LANDO CALRISSIAN™
MINIFIGURA
COLECIONÁVEL
75259
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1999
DARTH VADERtm

MINIFIGURA
COLECIONÁVEL
75261

2000 
han solotm

MINIFIGURA
COLECIONÁVEL
75262

1999 
luke skywalkertm 
MINIFIGURA
COLECIONÁVEL
75258

2000
princesA leiatm

MINIFIGURA
COLECIONÁVEL
75243
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BATALHA DE HOTH™ 

Star Wars: Episódio V O Império Contra-Ataca

Pilotando o seu Snowspeeder™, Luke Skywalker™ lidera o Esquadrão 
Rebelde num ataque quase suicida contra as forças avançadas Imperiais 
no planeta Hoth™. Depois de derrubar um walker AT-AT com o seu cabo 

de reboque, é atingido e escapa com vida por pouco.
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