
Glossy Bossy  
baba

5 meglepetéssel,  
2-féle változatban,  
magassága: 30 cm

interaktív kutya vagy macska  
a pórázon levő távirányítóval irányítható,  
előre és hátra halad, hangokat ad ki

JÁTÉK TŰZOLTÓ AUTÓ KÉSZLET
nyitható létrával, fény- és hangeffektekkel,

állítható rugalmas szíjas sisakkal,
hossza: 50 cm,

a készlet tartalmazza az elemet

ajándék
ötletek

KARÁCSONYI

2200 Ft

2900 Ft

2900 Ft

illetve a készlet erejéig érvényesAz ajánlat 2020.11.26-12.09.



Moji Pops  
lombház
2 figurával és  
8 kiegészítővel

JÁTÉK SZERELŐASZTAL
35 darabos

Barbie és  
Ken baba

NERF SHADOW KILÖVŐ
világít a sötétben,  

8 éves kortól,  
elemmel működik,  

az elem tartozék

AUTÓPÁLYA KILÖVŐVEL
világít a sötétben, a győztest jelölő világító kapuval,  

2 autóval, a készlet tartalmazza az elemet

maci projektor
plüss, elalvást segítő nyugtató dallamokkal és szívdobogással,  plüss, elalvást segítő nyugtató dallamokkal és szívdobogással,  
3 szintű hangerő szabályozással, kék vagy rózsaszín színben  3 szintű hangerő szabályozással, kék vagy rózsaszín színben  
választható, elemmel működik,választható, elemmel működik,
az elem tartozékaz elem tartozék

Többet kevesebbért... Mindennap Az ajánlat érvényes 2020.11.26-tól 2020.12.09-ig

2200 Ft

5800 Ft

5000 Ft

5800 Ft

3700 Ft

4300 Ft



Illóolaj  
párologtató  

szett
vanília vagy  

erdei gyümölcs  
illatú viaszkockákkal,  

méretek: 11 x 7 x 18,3 cm 

DEKORÁCIÓS  
ILLATSZETT
a szett tartalma: tükrös tálca,  a szett tartalma: tükrös tálca,  
üveg díszkavics, diffúzor  üveg díszkavics, diffúzor  
illóolajjal, fa pálcikák,  illóolajjal, fa pálcikák,  
2 gyertya üvegben2 gyertya üvegben

8 KÉPKERETES  
MINIGALÉRIA 
képméretek: 13 x 18 cm – 2 db,  
13 x 18 cm paszpartuval – 2 db,  
10 x 15 cm – 4 db

ÉKSZERTARTÓ DOBOZ
választható változatok: üveg, fényes,  
méretek: 14,8 x 11,8 x 8,5 cm, 
csillámos, fogantyúval és mágneses díszzárral,  
méretek: 21 x 16 x 14 cm,  
bársonyborítással, fogantyúval, mágneses zárral  
és fiókkal, méretek: 16 x 16 x 11,5 cm

Illóolaj  
párologtató  

szett
6-féle illóolajjal: vanília, jázmin,  

szantálfa, gardénia, gyömbér-citrom,  
kókusztej és 2 teamécsessel

ILLATGYERTYA
üvegben, fém fedéllel,  
2-féle változatban,  
ø 13,5 cm, magassága: 8 cm

ajándék
ötletek

KARÁCSONYI

LEGYÉL MINDIG NAPRAKÉSZ AKTUÁLIS AJÁNLATUNKKAL! PEPCO
APPLIKÁCIÓ

2200 Ft 2200 Ft

1500 Ft

1200 Ft

1800 Ft750 Ft



takaró
karácsonyi mintával,  
kétoldalú, meleg sherpa  
anyaggal a belső oldalon,  
méretek: 150 x 200 cm

Lámpás
áttört szívalakú  
mintával és fogantyúval,  
méretek: 14 x 14 x 31 cm

LED DEKORÁCIÓ
belső díszítőelemekkel,  
ø 11,3 cm, magassága: 22 cm,  
a készlet tartalmazza  
az elemet

2 DARABOS KARTONDOBOZKÉSZLET
tetővel, karácsonyi mintával, méretek: 37 x 27 x 21 cm
*Egységár: 300 Ft/db

Takaró
karácsonyi  
nyomott mintával, 
méretek: 150 x 200 cm

PUFF 
puha bársonyborítással,  

fogantyúval,
méretek: 35 x 35 x 33 cm

DÍSZPÁRNAHUZAT
puha műszőrmével és fényes mintával,  

választható színek: fehér, szürke vagy piros,  
méretek: 40 x 40 cm

Többet kevesebbért... Mindennap Az ajánlat érvényes 2020.11.26-tól 2020.12.09-ig

750 Ft

2200 Ft

4300 Ft

600 Ft

1500 Ft

3700 Ft

1200 Ft



GÖMBDÍSZKÉSZLET 
csillámos, választható:csillámos, választható:
14 db, ø 3 cm – 230 Ft,  14 db, ø 3 cm – 230 Ft,  
*Egységár: 16,43 Ft/db*Egységár: 16,43 Ft/db
6 db, ø 6 cm – 300 Ft,  6 db, ø 6 cm – 300 Ft,  
*Egységár: 50 Ft/db*Egységár: 50 Ft/db
6 db, ø 8 cm – 520 Ft,  6 db, ø 8 cm – 520 Ft,  
*Egységár: 86,66 Ft/db*Egységár: 86,66 Ft/db

GÖMBDÍSZKÉSZLET
6 darabos, csillámos,
ø 8 cm
*Egységár: 86,66 Ft/db

Díszág
arany színű, csillámos

PILLANGÓDÍSZ 
SZETT
4 darabos, csillámos, ezüst,4 darabos, csillámos, ezüst,
arany vagy fehér színben,arany vagy fehér színben,
*Egységár: 150 Ft/db*Egységár: 150 Ft/db

LED FÉNYFÜZÉR
10 darab égővel,  

gömbdíszekkel
és csillagokkal,

az elemek külön
kaphatók

DÍSZLEVELEK
3 darab, arany színű, csillámos
*Egységár: 100 Ft/db

LED  
MINIFÉNYFÜZÉR
160 darab égővel, 8 x 2 m,  
az elemek külön kaphatók

LED FÉNYFÜZÉR
beltéri, választható:beltéri, választható:
fehér vagy színes,fehér vagy színes,
120 darab égővel – 1200 Ft120 darab égővel – 1200 Ft
vagy meleg fehér,vagy meleg fehér,
200 darab égővel – 2200 Ft200 darab égővel – 2200 Ft

KARÁCSONYI
dekorációk

TUDD MEG, HOGY MIT GONDOLNAK MÁSOK ÉS OSZD MEG VELÜNK A VÉLEMÉNYED
@pepcoHUfacebook.com 

/PEPCOHU

750 Ft

600 Ft

600 Ft

300 Ft

1200 Ft

520 Ft

230 Ft-tól

1200 Ft-tól



LED FÉNYFÜZÉR
500 darab égővel,  500 darab égővel,  
fehér vagy színes,fehér vagy színes,

beltéri és kültéri használatrabeltéri és kültéri használatra

GÖMBDÍSZKÉSZLET
egyszínű, matt és fényes,egyszínű, matt és fényes,
különböző árnyalatban, választható:különböző árnyalatban, választható:
6 db, ø 6 cm – 300 Ft, *Egyégár: 50 Ft/db6 db, ø 6 cm – 300 Ft, *Egyégár: 50 Ft/db
24 db, ø 3 cm – 360 Ft, *Egyégár: 15 Ft/db24 db, ø 3 cm – 360 Ft, *Egyégár: 15 Ft/db
6 db, ø 8 cm – 520 Ft, *Egyégár: 86,66 Ft/db6 db, ø 8 cm – 520 Ft, *Egyégár: 86,66 Ft/db

SZALONCUKOR ALAKÚ  
FÜGGŐDÍSZ SZETT

3 darabos3 darabos
*Egységár: 120 Ft/db*Egységár: 120 Ft/db

tündér FÜGGŐDÍSZ SZETT
akasztóval a sapkán,
választható szettek:
rózsaszín, fehér és bordó
vagy 3 darab rózsaszín
*Egységár: 250 Ft/db 

LED FÉNYFÜZÉR
fehér vagy színes, beltéri  fehér vagy színes, beltéri  
vagy kültéri használatra,vagy kültéri használatra,
választható:választható:
120 darab égővel – 1800 Ft120 darab égővel – 1800 Ft
vagy 240 darab  égővel – 2900 Ftvagy 240 darab  égővel – 2900 Ft

LED
fényDÍSZ

 50 darab égővel, 8-féle világítási mód,  
többek között hullámzó, lassuló, villogó fény, vagy folyamatos világítás,  

beltéri vagy kültéri használatra, az elemek külön kaphatók

Plüss 
függődísz
arany hatású  
elemekkel,  
választható:
csillag, szív – 230 Ft
vagy tündér – 360 Ft

25 MÉTER 
HOSSZÚ

Többet kevesebbért... Mindennap Az ajánlat érvényes 2020.11.26-tól 2020.12.09-ig

360 Ft

750 Ft

1500 Ft

3700 Ft

230 Ft-tól

300 Ft-tól

1800 Ft-tól



100% PAMUT  
PóLÓ

hosszú ujjú, hosszítotthosszú ujjú, hosszított
hátsó résszel éshátsó résszel és

oldalt kivágással,oldalt kivágással,
nyomott mintával,nyomott mintával,

méretek: 98-134 cmméretek: 98-134 cm

HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ
95% pamut és 5% viszkóz,  
kisfiúknak, csíkos  
mintával és feliratos  
zsebbel, méretek:  
98-134 cm

Ruha
pamut,  

nyomott mintás  
felsőrésszel, tüll  
alsószoknyával, 

méretek:  
104-134 cm

Ruha
95% pamut  
és 5% elasztán,  
karácsonyi  
nyomott  
mintával,  
méretek:  
104-134 cm

Ruha
dombornyomott mintával, 
masnival a derékrészen,  

méretek: 74-98 cm

100% PAMUT FELSŐ
fodrokkal a vállrészen és az alsó  
szegélyen, ezüst színű nyomott mintával,  
méretek: 80-98 cm

    

Farmernadrág
kisfiúknak, nadrágtartóval,  
méretek: 74-98 cm

Leggings
95% pamut és  
5% elasztán, csillogó  
cérnával és csillogó  
gumis derékrésszel,  
méretek: 74-98 cm

    

KARÁCSONYI
kollekció

pepco.HU

Legújabb kollekcióink elérhetők a pepco.HU oldalon 

750 Ft

1800 Ft

1800 Ft

1500 Ft

750 Ft

750 Ft

750 Ft

2200 Ft



100% PAMUT  
HOSSZÚ UJJÚ FELSŐ

kislányoknak vagy kisfiúknak,  
nyomott mintával: 

 Mickey egér, Minnie egér
vagy Mickey és barátai, 

méretek: 80-98 cm

100% PAMUT  
HOSSZÚ UJJÚ PÓLÓ

Mickey egér vagy  
Mickey és barátai
nyomott mintával,

méretek: 80-98 cm

100% PAMUT  
felső
kisfiúknak, Bosszúállók
nyomott mintával, vagy
kislányoknak, Mickey és
Minnie egér
nyomott mintával,
csillámos részekkel,
méretek: 104-134 cm

FELSŐ
méretek: 104-134 cm, választható:  

kislányoknak, 100% pamut, Minnie egér  
nyomott mintával, csillámos részekkel, 

 vagy kisfiúknak, 100% pamut,  
Pókember nyomott mintával vagy magas  

pamuttartalommal, Mickey egér nyomott mintával 

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 megbonthatóak.

KARÁCSONYI
kollekció

@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

750 Ft

750 Ft

750 Ft

750 Ft


