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€ Tiny Turbos staan klaar om de boan op te gaan - en wat een baan! Vouw de verpakking (Vouw de verpakking open open en je hebt een Fantastische racebaan voor je wagens. Je kunt zelfs meerdere ene hebt eem geweldige 
banen met elkaar verbinden voor de ultieme race! (racebaan voor je wogers! 

Eke baars úniëk en De race is begonnen! Wie stuurt zijn Tiny Turbo het eerst langs de geblokte vlag? Daag je (spannend kunt ze zelfs 
(met slkaan combineren tat ‘vrienden uien kijk wie het snelst de weg vindt door dit doooF 
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