
Illatgyertya 
üvegtartóban, többféle illattal,üvegtartóban, többféle illattal,
ø 13 cm, magassága: 16 cm,ø 13 cm, magassága: 16 cm,

égési idő: 35 óraégési idő: 35 óra

    

*A termékek az akció első napjaiban korlátozottan elérhetők a készlet erejéig.*A termékek az akció első napjaiban korlátozottan elérhetők a készlet erejéig.

LED ÉGŐSOR*

10 darab égővel, ø 6 cm,  10 darab égővel, ø 6 cm,  
az elemek külön kaphatókaz elemek külön kaphatók

    

1200 Ft

750 Ft

Varázsolj
új színvilágot
OTTHONODBA!

AZ AJÁNLAT 

ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES.

2020.11.05-től
2020.11.18-ig,

BOMBA 
AJÁNLAT
KERESD 
AZ ÜZLETEKBEN

Új kollekció: 
fénydekorációk



lámpás 
fogantyúval,  
választható:  
9,5 x 10,5 x 19 cm – 1500 Ft,
13,5 x 14,5 x 25,5 cm – 2200 Ft,
17 x 18 x 37,5 cm – 3700 Ft

Fenyőfa alakú gyertya
fémes hatású, választható:  
ø 6 cm, magassága: 12 cm – 360 Ft,
ø 9,5 cm, magassága: 18 cm – 750 Ft,
ø 11 cm, magassága: 22 cm – 1200 Ft

    

Fenyőfa alakú  
gyertya
ø 6 cm,  
magassága: 12 cm

LED fényfüzér
18 darab égővel,  
hossza: 200 cm,  
az elemek külön kaphatók

Képkeret
képméret:  

15 x 20 cm,  
csillámos

Tányéralátét
fonott, ø 38 cm

    

Illatgyertya  
üvegtartóban, 

 többféle illattal, 
választható: 

10 x 10 x 10 cm, 
égési idő: 

25 óra – 1200 Ft, 
12 x 12 x 12 cm, 

égési idő: 
35 óra – 1500 Ft 

    

1200 Ft

750 Ft

360 Ft

360 Ft

360 Ft-tól

1200 Ft-tól

1500 Ft-tól

Legyél mindig naprakész: tekintsd meg legújabb újságunkat, inspirációkat és 
üzleteink elérhetőségét a PEPCO mobilalkalmazásban!

www.pepco.plTöbbet kevesebbért... Mindennap Az ajánlat érvényes 2020.11.05-től 2020.11.18-ig



Gyertya
csillag alakú üvegtartóban,csillag alakú üvegtartóban,

méretek: 14 x 14 x 8 cm,méretek: 14 x 14 x 8 cm,
égési ido: 16 óraégési ido: 16 óra

    

asztali futó
arany vagy ezüst színű nyomott  
mintával, méretek: 38 x 150 cm

    

Asztalterítő
ezüst színű nyomott mintával,  

méretek: 140 x 240 cm

    

DÍSZPÁRNAHUZAT
arany vagy ezüst színű nyomott mintával,  
méretek: 40 x 40 cm

    

1200 Ft

2200 Ft

750 Ft

750 Ft

Legyél mindig naprakész: tekintsd meg legújabb újságunkat, inspirációkat és 
üzleteink elérhetőségét a PEPCO mobilalkalmazásban!

www.pepco.plTöbbet kevesebbért... Mindennap Az ajánlat érvényes 2020.11.05-től 2020.11.18-ig

Varázsold 
újjá otthonod 

ünnepi 
színekkel!



Hőálló tál
5,8 l

Serpenyő 
tapadásmentes bevonattal,  

üveg fedővel, ø 32 cm, magassága: 7 cm,  
Indukciós főzőfelületeken is alkalmazható

bambusz  
vágódeszka szett 

 2 darabos, méretek:
28 x 20 cm és 33 x 24 cm

Serpenyő
tapadásmentes  
bevonattal,  
ø 28 cm, indukciós  
főzőfelületeken is  
alkalmazható

sütőforma
méretek:  

38,2 x 24,2 x 3,5 cm

SÜTŐFORMA
méretek:  

28 x 15,2 x 7,5 cm

Szilikon  
edényfogó  

kesztyű
akasztóval 

3700 Ft

1500 Ft

1500 Ft

1200 Ft

1200 Ft

2200 Ft

2200 Ft

@pepcohu
facebook.com 

/PEPCOhu

Tudd meg, hogy mit gondolnak mások és oszd meg velünk a véleményed 30 
HASZNÁLD KI A KÉNYELMES VÁSÁRLÁS ELŐNYEIT!  

30 NAPOD VAN MEGGONDOLNI MAGaD ÉS VISSZAKÜLDENI A MEGVÁSÁROLT TERMÉKEKET *

és 
alkoss!

inspirálódj



TEPSI SÜTŐFORMÁKKAL
22 darab sütőforma,
karácsonyi kiszúróval,  
a tepsi mérete: 43 x 29 cm

szilikon nyújtólap
nyomott mintával, választható:

40 x 50 cm – 1500 Ft,
50 x 70 cm – 2200 Ft

    

KISZÚRÓ KÉSZLET
8 darabos, sütipecsét funkcióval

SÜTEMÉNY PECSÉT 
KÉSZLET

3 darabos, **Egységár: 250 Ft/db

SÜTEMÉNYTARTÓ
műanyag fedéllel,  
fogantyúval,  
méretek: 42 x 29 x 4,5 cm

szilikon  
SODRÓFA 

fém fogantyúval, 
piros vagy szürke

Tortaforma
tapadásmentes bevonattal,  
ø 24 cm, magassága: 7 cm1500 Ft

1200 Ft

1200 Ft

1200 Ft

750 Ft

360 Ft

1500 Ft-tól

@pepcohu
facebook.com 

/PEPCOhu

Tudd meg, hogy mit gondolnak mások és oszd meg velünk a véleményed 30 
HASZNÁLD KI A KÉNYELMES VÁSÁRLÁS ELŐNYEIT!  

30 NAPOD VAN MEGGONDOLNI MAGaD ÉS VISSZAKÜLDENI A MEGVÁSÁROLT TERMÉKEKET *



HERCEGNŐ baba
kiegészítőkkel,  
választható: Aranyhaj,  
Hamupipőke vagy Bella,  
magassága: 30 cm

PLÜSS EGYSZARVÚ
szivárványos vagy rózsaszín,  
hossza: 80 cmHATCHIMALS

PIXIES
BŐRÖND
kiegészítőkkel

BABY ALIVE  
KIS CSAPAT  

BABA
többféle 

változatban

MÁGNESES ÉPÍTŐKOCKÁK
5 darabos, a Mancs Őrjárat mesehőseit tartalmazó  

képek kirakásához

ZENÉLŐ JÁTÉK 
4 választható  
játékfigurával: Mancs Őrjárat  
vagy Peppa Malac,  
a szett tartalmazza az elemet

3700 Ft

3700 Ft

1500 Ft

1800 Ft

2200 Ft

2900 Ft

www.pepco.plTöbbet kevesebbért... Mindennap Az ajánlat érvényes 2020.11.05-től 2020.11.18-ig
Legyél mindig naprakész: tekintsd meg legújabb újságunkat, inspirációkat és 

üzleteink elérhetőségét a PEPCO mobilalkalmazásban!

Találd meg 
gyerkőcöd
KEDVENCEIT!



GO KIDZ! mágneses  
ÉPÍTŐJÁTÉK

150 darabos, végtelen számú  
alakzat összeépítéséhez, választható:  

színes vagy sötétben világító

 
MONSTER TRUCK  

ÉS HOT WHEELS SZETT
fém Monster Truck  
és egy válaszható  

fém vagy műanyag  
Hot Wheels,  

méretarány: 1:64

JÁTÉK SZERSZÁMKÉSZLET
választható: csavarhúzó 

csavarokkal és anyacsavarokkal
vagy fűrész kalapáccsal, 

elemmel működik,
a készlet tartalmazza az elemet

JÁTÉK TEHERAUTÓ
világít és hangot ad ki, többféle változatban,  

választható: markólóval,helikopterrel vagy  
4 autóval, elemmel működik, a szett tartalmazza az elemet

Hihetetlen család  
kilövő

kisautókhoz,  
fém kisautóval

Peppa Malac  
MÁGNESES TÁBLA

kétoldalas, írható, 
filctollal, krétával,  

kb. 100 mágnessel és szivaccsal

3700 Ft

3700 Ft

2200 Ft

2200 Ft

2900 Ft

2900 Ft

www.pepco.plTöbbet kevesebbért... Mindennap Az ajánlat érvényes 2020.11.05-től 2020.11.18-ig
Legyél mindig naprakész: tekintsd meg legújabb újságunkat, inspirációkat és 

üzleteink elérhetőségét a PEPCO mobilalkalmazásban!



100% PAMUT  
rugdalózó

karácsonyi nyomott mintával,  
méretek: 56-92 cm, kislányoknak

       
vagy kisfiúknak

       

100% PAMUT BODY SZETT
2 darabos, kislányoknak

vagy kisfiúknak,
különböző karácsonyi mintákkal,

méretek: 56-92 cm
**Egységár: 750 Ft/db

1500 Ft

1500 Ft

1500 Ft

1500 Ft

rugdalózó
kisfiúknak,  
karácsonyi nyomott mintával,  
méretek: 56-86 cm

100% PAMUT rugdalózó
kislányoknak, Micimackó  
nyomott mintával,  
méretek: 56-92 cm 

pepco.hu

Legújabb ajánlatunk elérhető a pepco.hu oldalon www.pepco.plTöbbet kevesebbért... Mindennap Az ajánlat érvényes 2020.11.05-től 2020.11.18-ig

kicsiknek és 
nagyoknak!

Kényelem



FELSŐ
100% pamut vagy nagyon  

magas pamuttartalommal, lányoknak,  
hosszabbra szabott és lekerekített hátrésszel,  

nyomott mintával, méretek: 98-134 cm

    

leggings
magas pamuttartalommal, lányoknak,  
nyomott mintával, méretek: 98-134 cm

    

ING
fiúknak, flanel,  

zsebbel, kockás,  
méretek: 104-134 cm

KAPUCNIS  
PULÓVER
meleg,  
kellemes tapintású  
anyagból, mintával,  
méretek: 104-134 cm

100% PAMUT  
szabadidőnadrág

felirattal, megköthető
derékrésszel,  

méretek: 104-134 cm

*A termékek az akció első napjaiban korlátozottan elérhetők a készlet erejéig.*A termékek az akció első napjaiban korlátozottan elérhetők a készlet erejéig.

1800 Ft

1800 Ft

1200 Ft

1200 Ft

750 Ft

750 Ft

750 Ft

body*

95% pamut  
és 5% elasztán,  

kislányoknak, 
méretek:  

56-92 cm, 
szivecskés  

nyomott mintával,  
csipkével,  

vagy kisfiúknak,  
100% pamut,  

Micimackó  
nyomott mintával,  

méretek: 62-92 cm

100% PAMUT  
body
kislányoknak,  
nyomott mintával,  
méretek: 56-92 cm

pepco.hu

Legújabb ajánlatunk elérhető a pepco.hu oldalon www.pepco.plTöbbet kevesebbért... Mindennap Az ajánlat érvényes 2020.11.05-től 2020.11.18-ig



Pizsama
fiúknak, polár,  

meleg és puha, felirattal,  
méretek: 134-164 cm

Pizsama
polár, meleg és puha,  
és nyomott mintával,  
méretek: 92-128 cm

Pizsama
fiúknak, polár,  

meleg és puha, fülekkel,  
és nyomott mintával,  
méretek: 92-128 cm

Pizsama
lányoknak, polár,  
meleg és kellemes tapintású,  
fülekkel, és nyomott mintával,  
méretek: 134-164 cm

Pizsama
velúr, meleg és kellemes tapintású,  
fodorral és szivecskés mintával,  
méretek: 92-128 cm

1500 Ft

1500 Ft

1500 Ft

1500 Ft

2200 Ft

www.pepco.plTöbbet kevesebbért... Mindennap
@pepcohu

facebook.com 
/PEPCOhu

Tudd meg, hogy mit gondolnak mások és oszd meg velünk a véleményedAz ajánlat érvényes 2020.11.05-től 2020.11.18-ig

pizsamák  
és köntösök!

puha 
 és meleg



Pizsama
nőknek, polár, puha,  

meleg anyagból,  
nyomott mintával,  

méretek: S-XL

Köntös  
kapucnival

lányoknak, bolyhos 
 és puha tapintású,

zsebekkel és megköthető
derékrésszel, nyuszi  
fülekkel és mintával,  
méretek: 92-128 cm

Köntös  
kapucnival
bolyhos és puha tapintású, 
zsebekkel és megköthető derékrésszel,  
dinoszauruszos, méretek: 92-128 cm

Köntös 
fiúknak, kapucnival,  
bolyhos és puha tapintású,
zsebekkel és megköthető  
derékréssszel, csillagos  
nyomott mintával,
méretek: 134-164 cm

papucs  
dombornyomott mintával,  

méretek: 36-41

Pizsama
velúr,

 megköthető
derékrésszel,

méretek: S-XL

Köntös
bolyhos és puha tapintású,
zsebekkel és megköthető derékrésszel,
dombornyomott mintával,
méretek: S-XL

3700 Ft

3700 Ft

1500 Ft

2200 Ft

2200 Ft

2200 Ft

2900 Ft

www.pepco.plTöbbet kevesebbért... Mindennap
@pepcohu

facebook.com 
/PEPCOhu

Tudd meg, hogy mit gondolnak mások és oszd meg velünk a véleményedAz ajánlat érvényes 2020.11.05-től 2020.11.18-ig



100% PAMUT FELSŐ
Minnie vagy  

Minnie és Mickey egér nyomott mintával,  
méretek: S-XXXL

FELSŐ
100% viszkóz, gallérral és zsebekkel,  
gombos, lekerekített alsó szegéllyel, Minnie vagy
Minnie és Mickey egér nyomott mintával, méretek: 36-46

       

PULÓVER
puha és bolyhos sherpa típusú anyagból,  
Minnie egér mintával,  
méretek: S-XXL

leggings
jacquard-mintával és fekete  
oldalsó betéttel vagy sima, ezüst  
oldalsó betéttel, méretek: S-XXL

    

ruha
magas nyakú,  
kockás mintával,  
méretek: 36-44

    

Különleges ajánlat, mely érvényes a megadott időpontban, illetve a készlet erejéig. Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Színeltérések a nyomdatechnikai adottságokból adódhatnak. A képek tájékoztató jellegűek és kis mértékben 
eltérhetnek a valóságtól. Eladás csak háztartási mennyiségben. Az árak bruttó árak és forintban értendők. *A termékek az akció első napjaiban korlátozottan elérhetők a készlet erejéig.*A termékek az akció első napjaiban korlátozottan elérhetők a készlet erejéig. **Az egységcsomagok nem megbonhatóak.

@pepcohu

Lépj velünk kapcsolatba

facebook.com 
/PEPCOhu

pepco.huPepco  
applikáció

Vásárolj gondtalanul

Használd ki a 30 napos 
pénzvisszafizetési 

garanciát. 
*A 30 napos 

pénzvisszafizetési 
garancia szabályai 
a pepco.hu oldalon 

találhatók.

30többet  
kevesebbért...
mindennap!

Ügyfélszolgálat
Hétfő – péntek: 

9:00 – 17:00
E-mail:  

ugyfelszolgalat@pepco.hu
Telefonszám: 
+36 1 701 0424

2900 Ft

2900 Ft

1500 Ft

1800 Ft

1800 Ft

A következő

ajánlatban

ruhák  
és leggingsek

KÉNYELMES


