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Nieuwe items voor de succesvolle Toet Toet Auto’s-Collectie 
 

Stuntrijden, bouwen of liever de ruimte in? 

Een fantasiewereld met een hoofdrol voor auto’s. Het blijft een winnend concept 
voor jongens en meisjes van 1 tot 5 jaar. VTech weet dat als geen ander en 
introduceert nieuwe items die perfect aansluiten bij de Toet Toet Auto’s collectie, 
maar uiteraard ook vertrekpunt voor eindeloos speelplezier kunnen zijn.  

Het Super Stuntpark, inclusief Stefan Stuntauto, is een binnenkomer van jewelste. 
Qua formaat, 75 cm, maar vooral wat betreft innovaties. Met de lanceerder maakt 
Stefan een heuse looping. Of kiest hij liever voor een van de drie stuntroutes? 
Onderweg wel even een bandenwissel of een glaasje drinken bij de elektronische 
pitstop. Wie kennismaakte met Toet Toet Auto’s kent het principe van de Magische 
Sensors. Het Super Stuntpark heeft er maar liefst acht! Het laat zich raden dat de 70 
liedjes en melodietjes nooit lang zullen zwijgen. 

Tweede nieuwkomer is de Brug met Wegdelen, een uitdaging voor kleine 
bouwvakkers. Zij creëren verschillende combinaties, met meer dan 20 onderdelen 
(15 wegdelen en 7 brugdelen) ligt uitdaging voor het oprapen. Bouwden ze met Toet 
Toet Auto’s al een complete stad, de Brug met Wegdelen brengt ze naar een tweede 
niveau. En… ook deze noviteit is uiteraard voorzien van Magische Sensors.  

Niets is onmogelijk, elk probleem kan de kleine VTech-fan oplossen. Zelfs in de 
ruimte, waarom zou je fantasie begrenzen? Met het Ruimtestation en Ruben 
Ruimteschip maken kleintjes hun verhaal binnen het universum. Met meer dan 40 
liedjes en melodietjes, een lanceerplatform, een draaibare ster en 5 Magische 
Sensors komt elk verhaal in hun koppie tot leven, terwijl de vaardigheden van het 
kleintje slim verpakt gestimuleerd worden. Precies zoals het hoort, als het aan VTech 
ligt. Het Ruimtestation, inclusief Ruben Ruimteschip zijn genomineerd tot Speelgoed 
van het Jaar 2016. 

Advies verkoopprijs: VTech Toet Toet Auto’s Super Stuntpark € 59,95, Toet Toet 
Auto’s Brug met Wegdelen € 19,95 en Toet Toet Auto’s Ruimtestation € 39.95. 
Verkoop- en productinfo: VTech Electronics Europe B.V., tel: +31 (0) 
49.545.91.11 of kijk op www.vtechnl.com. 


