TÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDENNAP!

Pihe-puha,
kétdarabos szettek
babáknak

‘organic’
Certified by
CCPB/Q048/TB CCPB SRL

‘organic’
Certified by
CERES-0532

1200

Ft

2 darabos szettek

2 body szettben, kisfiúknak vagy
kislányoknak, 100% biopamut,
méretek: 62-92 cm, *Egységár: 600 Ft/db
vagy
2 leggings szettben, lányoknak,
95% biopamut és 5% elasztán,
méretek: 74-98 cm, *Egységár: 600 Ft/db

‘organic’
Certified by
CERES-0532

BIOPAMUT

Az ajánlat 2021.07.15-től 2021.08.04-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.

TÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDENNAP!

1200

az ajánlat 2021.07.15-től 2021.08.04-ig érvényes

1550

Ft

Ft

2 melegítőnadrág
szettben

2 póló szettben

100% biopamut, kisfiúknak,
sima és nyomott mintás,
méretek: 80-98 cm
*Egységár: 600 Ft/db

100% biopamut,
kisfiúknak,
sima és nyomott mintás,
méretek: 74-98 cm
*Egységár: 775 Ft/db

további minták:

‘organic’
Certified by
GCL-2GO3523

1550

‘organic’
Certified by
CERES-0532

2 melegítőnadrág
szettben

‘organic’
Certified by
GCL-2GO3523

100% biopamut,
kisfiúknak,
sima és nyomott mintás,
méretek: 74-98 cm
*Egységár: 775 Ft/db

1550

Ft

2 nadrág
szettben

100% biopamut,
kislányoknak,
lábfejes,
nyomott mintával,
méretek:
56-80 cm
*Egységár: 775 Ft/db

Ft
2 felső szettben

100% biopamut,
kislányoknak,
sima és nyomott mintás,
méretek: 80-98 cm
*Egységár: 600 Ft/db

‘organic’

1200

Certified by
CERES-0532

‘organic’
Certified
CCPB/Q048/TB
CCPB SRL

Ft

további minták:

további
minták:

további
minták:

1200

1200

Ft

2 leggings szettben

Ft

2 body szettben

100% biopamut,
kislányoknak vagy kisfiúknak,
sima és nyomott mintás,
méretek: 62-92 cm
*Egységár: 600 Ft/db

95% biopamut és 5% elasztán,
kislányoknak,
sima és nyomott mintás,
méretek: 74-98 cm
*Egységár: 600 Ft/db

‘organic’
Certified by
CERES-0532

Az újságban szereplő termékeket megtalálod üzleteinkben bomba ár jelöléssel

Ft-tól

**A termék a kiemelt üzletekben kapható.

1200

kapucnis pulóver
vagy leggings

kislányoknak, Marie cica
nyomott mintával,
100% biopamut pulóver, cipzárral,
masnival a kapucnin – 2300 Ft
vagy 95% pamut és 5% elasztán
leggings – 1200 Ft,
méretek: 74-98 cm

BOMBA
AJÁNLAT

100% biopamut
kapucnis pulóver
kislányoknak,
cipzárral,
masnival a kapucnin,
Minnie Egér
vagy Marie cica
nyomott mintával,
méretek: 74-98 cm

2300

Ft

további
változatok:

további
változatok:

100% pamut
kapucnis
pulóver**

leggings

95% biopamut
és 5% elasztán,
kislányoknak,
Minnie Egér
vagy Marie cica
nyomott mintával,
méretek: 74-98 cm

kisfiúknak,
cipzárral,
Mancs Őrjárat
nyomott
mintával,
méretek:
74-98 cm

2300

2700

1200

Ft

1550

Ft

2 body szettben

Ft

100% pamut, kisfiúknak, Mickey Egér
nyomott mintával, többféle változatban,
méretek: 62-92 cm
*Egységár: 775 Ft/db

2 rugdalózó szettben

Ft

100% pamut, kisfiúknak,
Mickey Egér nyomott mintával,
méretek: 62-92 cm
*Egységár: 1350 Ft/db

** A termék a kiemelt üzletekben kapható.

TÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDENNAP!

1900

az ajánlat 2021.07.15-től 2021.08.04-ig érvényes

100% pamut felső

ovális alsó szegéllyel, nyomott mintával,
méretek: S–XXXL

Ft

1550

100% pamut
felső

felhajtott ujjvégekkel
és bevágásokkal
az oldalakon,
fotónyomattal,
méretek: S–XXL

3100

Ft

Ft

farmerszoknya

magas pamuttartalommal és elasztánnal,
zsebekkel, méretek: S–XXL

farmernadrág
magas
pamuttartalommal
és elasztánnal,
méretek: 36–44

3100

Ft

farmernadrág
magas
pamuttartalommal
és elasztánnal,
zsebekkel,
koptatott részekkel,
méretek: 36–44

3900

Ft

felső

1550

Ft

90% pamut, 5% viszkóz és 5% elasztán,
felhajtott ujjvégekkel,
behúzóval és megkötéssel az alsó szegélyen,
nyomott mintával,
méretek: S–XXXL

Oszd meg velünk véleményed te is, és nézd meg, hogy mások mit gondolnak

600

FACEBOOK.COM
/PEPCOHU

@PEPCOHU

Ft

felső

magas
pamuttartalommal,
sima,
méretek: S–XXXL
további
minták:

1200

Ft

leggings

95% pamut
és 5% elasztán,
sima,
méretek: S–XXL

leggings

95% pamut és 5% elasztán,
7/8-os hosszúságú,
sima, méretek: S–XXL

1200

Ft

további
változatok:

póló

100% pamut
vagy 95% pamut
és 5% viszkóz,
nyomott mintával,
méretek: M-XXL

1200

további
változatok:

Ft

további
változatok:

póló

100% pamut
vagy 95% pamut
és 5% viszkóz,
nyomott mintával,
méretek: M–XXL

1200

Ft

TÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDENNAP!

360

az ajánlat 2021.07.15-től 2021.08.04-ig érvényes

780

Ft-tól

képkeret

különböző képmérethez:
10 x 15 cm – 360 Ft,
13 x 18 cm – 430 Ft,
15 x 20 cm – 520 Ft,
A4 – 750 Ft,
vagy 30 x 40 cm - 1200 Ft

Ft

kaspó

kerámia,
dombornyomott mintával,
ø 13,5 cm, mag. 13,2 cm

további
változatok:

2700

Ft

fonott,
tengerifűből,
méretek: 45 x 15 x 15 cm

2200
750

Ft

LED égősor
10 darab égővel
többszínű vagy fehér
változatban, ø 6 cm,
hossza: 165 cm

2200

tárolókosár

Ft

műnövény

műanyag tartóban,
függesztő zsinórokkal,
ø 13 cm,
zsinórok hossza: 70 cm

lámpás

Ft-tól

fa, üveggel és fogantyúval,
különböző változatok:
16,5 x 16,5 x 29,5 cm – 2200 Ft,
22 x 22 x 42 cm – 3700 Ft

Vásárolj gondtalanul!
30 napos pénzvisszafizetési garancia áll rendelkezésedre, ha meggondolnád magad

900

párna

100% pamut
huzattal,
méretek: 43 x 43 cm

2300

Ft

30

szójaviasz
illatgyertya
üveg
pohárban,
fedéllel,
ø 8,8 cm,
mag. 10,5 cm

Ft

5400

Ft

kisasztal
fém,
ø 40 cm,
mag. 50 cm

100% pamut
ágytakaró
rojtokkal,
méretek:
160 x 200 cm

3900

Ft

további
változatok:

1200

600
illatosító

Ft

pálcákkal és olajjal,
varázskert illatú,
70 ml

gyertya

Ft

üveg tartóban, fedéllel,
rózsaszín (jázmin és menta illattal),
vagy fekete (orchidea és pacsuli illattal),
ø 8,5 cm, mag. 5,2 cm

780

600

Ft

konyhai kiegészítők**

Ft

tárolódoboz

fa nyéllel és akasztólyukkal,
különböző változatok:
kanál, habverő, merőkanál,
habszedő kanál,
krumplitörő, spatula

fém, fedéllel,
nyomott mintával,
méretek: 12 x 12 x 16,8 cm

**A termék a kiemelt üzletekben kapható.

4 darabos
késkészlet

a pengén nyomott mintával,
penge hossza: 8 cm, 12 cm,
18 cm, 20 cm

1200

1200

Ft

vágódeszka

Ft

műanyag, fogantyúval
és csúszásmentes szilikon
szegéllyel, méretek: 34 x 28 x 2 cm

a teljes szett:

CSAK
MOST

1900

Ft

konyhai szett

fogantyúval, a szett tartalma: kicsi és nagy tál,
szűrő, szita és 4 különböző méretű mérőedény

1200

Ft

3 darabos
pohárkészlet

leveles mintával
vagy sima,
térfogat: 590 ml
*Egységár: 400 Ft/db
további
változatok:

780

Termisil
hőálló edény

Ft-tól

különböző változatok:
1 literes – 780 Ft,
1,5 literes – 1200 Ft

Különleges ajánlat, mely érvényes a megadott időpontban, illetve a készlet erejéig.
A képek tájekoztató jellegűek és kis mértékben eltérhetnek a valóságtól. Eladás csak háztartási mennyiségben. Az árak bruttó árak és forintban értendők.
*Az egységcsomagok nem megbonthatóak. **A termékek csak kiemelt üzleteinkben elérhetőek a készlet erejéig.

többet

Lépj velünk kapcsolatba

Ügyfélszolgálat

kevesebbért...

mindennap!

Pepco
applikáció

facebook.com @pepcohu
/PEPCOHU

pepco.hu

Hétfő – péntek:
9:00 – 15:00
E-mail:
ugyfelszolgalat@pepco.hu
Telefonszám:
+36 1 701 0424

Vásárolj
gondtalanul

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

