PIZSAMA

KARÁCSONYI
ajándeékk
ötlet

magas pamuttartalommal,
kislányoknak vagy kisfiúknak,
Disney mesefigurás nyomott mintával,
méretek: 92-128 cm
vagy 134-164 cm

1500Ft

2200Ft
Pizsama

nőknek, nagyon magas
pamuttartalommal,
Disney mesefigurás
nyomott mintával,
méretek: S-XL

vagy férfiaknak,
méretek: M-XXL

papucs

Disney mesefigurákkal,
lányoknak, méretek: 22-37,
fiúknak, méretek: 22-39,
nőknek, méretek: 36-41,
férfiaknak, méretek: 40-45

Az ajánlat

1500Ft

2020.11.19-11.25.

illetve a készlet erejéig érvényes

Többet kevesebbért... Mindennap

Az ajánlat érvényes 2020.11.19-től 2020.11.25-ig

Barbie baba SZETT

3 állatkával és fürdetési kiegészítőkkel

4300Ft

L.O.L. SURPRISE
napló

kiegészítőkkel,
többféle mintával

2900Ft

2900Ft
Enchantimals baba
állatkával és kiegészítőkkel,
választható szettek:
állatorvosi rendelő
vagy festőműhely

JÁTÉKBABA

ápolási kiegészítőkkel,
interaktív, etetés közben
hangokat ad ki

2900Ft

1500Ft
4 az 1-ben puzzle

mesefigurás, a Frozen készlet tartalma:
35, 48, 54 és 70 darabos, a Minnie egér készlet
tartalma: 12, 15, 20 és 24 darabos

3700Ft
Candylocks baba

vattacukorra emlékeztető illatos hajkoronával,
kiegészítőkkel, választható szett: Straw Mary vagy Lacey Lemonade

LEGYÉL MINDIG NAPRAKÉSZ AKTUÁLIS AJÁNLATUNKKAL!

PEPCO
APPLIKÁCIÓ
@pepcopl

mágneses építőkockák

geometriai formákkal, háromdimenziós
szerkezetek építéséhez, választható:
színes vagy világító, 30 darabos

2900Ft
5800Ft
AZ ELEKTRONIKA TITKAI
oktatókészlet
180 elektronikai kísérlet
végezhető el, használati
utasítások CD lemezen,
az elemek külön kaphatók

KARÁCSONYI
ajándeékk
ötlet

2 DARABOS
JÁTÉKPISZTOLY SZETT
24 puha habtölténnyel

2900Ft

JÁTÉKKAMION
hangokat ad ki,
2-féle változatban,
méretarány: 1:50

2200Ft
JÁTÉKdinoszaurusz

2900Ft

hangokat ad ki és mozog, elemmel működik,
a készlet tartalmazza az elemeket,
méretek: 30,5 x 17,8 cm

Hihetetlen család TÁVIRÁNYÍTÓS AUTÓ

hangokat ad ki, távirányítóval, hossza: 40 cm,
elemmel működik, az elemek külön kaphatók

5800Ft

Többet kevesebbért... Mindennap

Az ajánlat érvényes 2020.11.19-től 2020.11.25-ig
leggings

műbőrből,
gumis derékrésszel,
méretek: S-XXL

kapucnis ruha

velúr, szatén szalaggal
a kapucninál,
méretek: 36-44

1800Ft

2900Ft

garbó

1500Ft
Pulóver

ezüst színű
viszkóz anyagból,
méretek: 36-44

viszkózzal és elasztánnal,
klasszikus,
méretek: S-XXL

KARÁCSONYI

STÍLUSOS AL
SS
HÁTKIVÁGÁ

kollekció

2200Ft

ruha

kétrétegű, pöttyös
tüll anyagból,
áttetsző ujjrésszel
és alsószoknyával,
méretek: 36-44

2200Ft
szoknya

kétrétegű, pöttyös tüll
anyagból, alsószoknyával,
méretek: S-XXL

2900Ft

TUDD MEG, HOGY MIT GONDOLNAK MÁSOK ÉS OSZD MEG VELÜNK A VÉLEMÉNYED
facebook.com
/PEPCOHU

@pepcoHU

100% PAMUT BLÚZ

lányoknak, gallérral, gombos,
csillagos nyomott mintával,
méretek: 104-134 cm

1500Ft

Ruha

velúr, hátul kapcsos,
csillámos nyomott
mintával,
méretek: 134-164 cm

2200Ft
1500Ft
100% PAMUT
ing
apró kockás,
könyökfolttal,
gombos,
méretek:
104-134 cm

1500Ft
750Ft

farmernadrág

pamuttal és elasztánnal, zsebekkel,
varrásokkal és passzés bokarésszel,
megköthető derékrésszel,
méretek: 104-134 cm

100% PAMUT HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ
karácsonyi nyomott mintával,
méretek: 98-134 cm vagy 128-170 cm

KAPUCNIS pulóver

lányoknak, puha és meleg,
mintával és kenguruzsebbel,
méretek: 134-164 cm

1500Ft
100% PAMUT pulóver
fiúknak, nyomott mintával,
méretek: 134-164 cm

2200Ft

Többet kevesebbért... Mindennap

Az ajánlat érvényes 2020.11.19-től 2020.11.25-ig

230Ft
DÍSZTOBOZ

függeszthető,
magassága: 13 cm

360Ft
DÍSZMASNI
SZETT

3 darabos, kockás,
méretek: 14 x 14 cm
*Egységár: 120 Ft/db

GÖMBDÍSZ KÉSZLET

6 darabos, kockás, ø 8 cm
*Egységár: 200 Ft/db

1200Ft

300Ft

-tól

GÖMBDÍSZ KÉSZLET

egyszínű, fényes, két árnyalatban,
elérhető színek: világoszöld, mentazöld,
sötétkék vagy barna, választható:
6 db, ø 6 cm – 300 Ft *Egységár: 50 Ft/db,
24 db, ø 3 cm – 360 Ft, *Egységár: 15 Ft/db,
6 db, ø 8 cm – 520 Ft *Egységár: 86,66 Ft/db

300Ft

-tól

GÖMBDÍSZ KÉSZLET

egyszínű matt és fényes, piros vagy bordó
6 db, ø 6 cm – 300 Ft *Egységár: 50 Ft/db,
24 db, ø 3 cm – 360 Ft, *Egységár: 15 Ft/db,
6 db, ø 8 cm – 520 Ft *Egységár: 86,66 Ft/db

1200Ft
Karácsonyi égősor

15 darabos hagyományos gyertya
alakú LED égővel, csiptetőkkel

Legújabb kollekcióink elérhetők a pepco.HU oldalon
pepco.HU

LED KERÁMIA HÁZ
választható:
kicsi – 750 Ft,
nagy – 1200 Ft,
elemmel

750Ft

600Ft

-tól

LED dekoráció

2-féle változatban, csillag,
magassága 13 cm, vagy
fenyőfa, magassága 14 cm, elemmel

KARÁCSONYI
ók
dekoráci

LED fényfüzér

750Ft

430Ft

10 darab égővel,
karácsonyi motívumokkal,
hossza: 180 cm

LED dekoráció

kerámia, piros autó Télapóval
és karácsonyfával, elemmel

TÉLAPÓ
DEKORÁCIÓ

puttonnyal
magassága: 40 cm

2200Ft

Díszág

választható:
hossza: 28-35 cm – 300 Ft,
hossza: 60 cm – 600 Ft

300Ft

-tól

1200Ft

KARÁCSONYI
DÍSZKOSZORÚ
fehér vagy piros
díszekkel, ø 35 cm

bögre szett

hőtartó bögre,
rozsdamentes acélból,
300 ml,
kerámia bögre,
400 ml

2900Ft

HŐTARTÓ bögre

rozsdamentes acélból,
350 ml

2200Ft

1800Ft

JACQUARD
asztalterítő

csillogó mintával, fehér,
2-féle változatban,
méretek: 140 x 300 cm

KARÁCSONYI

teríték

párnahuzat

puha és kellemes
tapintású, bojtokkal,
méretek: 40 x 40 cm

750Ft

KARÁCSONYI BÖGRE

díszfedéllel, 350 ml,
különböző mintákkal

1200Ft

2200Ft
takaró

mikroszálas anyagból,
puha és kellemes tapintású,
méretek: 150 x 200 cm

Kiegészítők
reggelihez

101 kiskutya nyomott
mintával, kerámia bögre,
űrtartalom 400 ml – 750 Ft,
müzlis tál, 570 ml – 750 Ft,
vagy hőtartó bögre
rozsdamentes acélból,
350 ml – 2200 Ft

750Ft

-tól

Különleges ajánlat, mely érvényes a megadott időpontban, illetve a készlet erejéig. A képek tájékoztató jellegűek és kis mértékben eltérhetnek a valóságtól.
Eladás csak háztartási mennyiségben. Az árak bruttó árak és forintban értendők. *Az egységcsomagok nem megbonhatóak.
Vásárolj gondtalanul

többet

Lépj velünk kapcsolatba

kevesebbért...

mindennap!

Pepco
applikáció

facebook.com
/PEPCOhu

@pepcohu

pepco.hu

Ügyfélszolgálat
Hétfő – péntek:
9:00 – 17:00
E-mail:
ugyfelszolgalat@pepco.hu
Telefonszám:
+36 1 701 0424

30
Használd ki a 30 napos
pénzvisszafizetési
garanciát.
*A 30 napos
pénzvisszafizetési
garancia szabályai
a pepco.hu oldalon
találhatók.

