érezhető minőség,
szerethető áron

Meghitt
otthon
2300
Ft

lámpás

3100

üveglappal, fém
fedéllel és kötél
fogantyúval, méretek:
15 x 15 x 37 cm

Ft

kétoldalas
takaró

sherpa típusú, meleg,
méretek:
150 x 200 cm
további
minták:

SH025 162889 TESTEX

illatos szójagyertya

üvegtartóban, áttört mintás fafedéllel,
különféle illatokkal, ø 11 cm, mag. 8,5 cm

1200
Ft

Az ajánlat 2021.10.21-től 2021.11.10-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.

érezhető minőség,
szerethető áron

az ajánlat 2021.10.21-től 2021.11.10-ig érvényes

940

további
minták:

Ft

művirág

őszi színekben,
2 választható változat,
méretek: 70 x 20 x 10 cm
vagy 50 x 30 x15 cm

illatosító

pálcákkal,
Salted Caramel
illattal,
100 ml

további
minták:

1900

párnahuzat

méretek: 40 x 40 cm

780
Ft

Ft

kétoldalas takaró

sherpa típusú, meleg,
méretek: 150 x 200 cm

3100
Ft

további
minták:

780
Ft-tól

doboz

velúr, díszmasnival
és felirattal, különböző változatok:
ø 14,5 cm, mag. 14 cm – 780 Ft,
ø 17,5 cm, mag. 16 cm – 940 Ft

3100
Ft

kaspó

fém,
ø 19 cm, mag. 40 cm

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
üzleteinkben bomba ár jelöléssel

BOMBA
AJÁNLAT

2300
Ft

többrészes
képkeret
polccal**
kaspó

fém, 3 képhez,
képméret: 10 x 15 cm

kerámia,
dombornyomott mintával,
méretek: 17 x 18 x 15 cm

1550

komód

bambusz,
3 fiókkal,
méretek:
37 x 27 x 57 cm

7800

**A termék a kiemelt üzletekben kapható.

Ft

1550
Ft

díszág**

5 darabos,
mag. 80 cm
*Egységár: 310 Ft/db

Ft

puff

összehajtható
doboz

méretek:
30 x 30 x 30 cm

780
Ft

fonott huzattal és
vastag struktúrális
mintával, ø 47 cm, mag. 37 cm

7800
Ft

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

facebook.com @pepcohu
/pepco.hu

muffindíszítő
kiegészítők

24 papír és 24 dísz,
fémes kivitelben,
különböző mintával és színben

390
**A termék a kiemelt üzletekben kapható.

Ft

további
minták:

550

Ft

szilikon spatula**

fanyéllel,
nyomott mintával

ELLENÁLL A MAGAS
HŐMÉRSÉKLETNEK, KÍMÉLETES
A KÉNYES FELÜLETEKKEL
ÉS MINDIG RENDEZETT
A MÁGNESES CSATLAKOZÁSNAK
KÖSZÖNHETŐEN

5 darabos
konyhai eszköz
készlet

a készlet tartalma: lapát, 2 kanál,
spagetti kiszedő kanál, merőkanál
és mágneses tartó

6600
Ft

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
üzleteinkben bomba ár jelöléssel

1900
Ft-tól

hőálló edény

üveg, sütéshez,
tároláshoz vagy fagyasztáshoz,
műanyag fedéllel,
különböző változatok:
2,25 l – 1900 Ft,
3,5 l – 2300 Ft

hőálló
teáskanna**
üveg, műanyag
fedéllel és füllel,
1,5 l

**A termék a kiemelt üzletekben kapható.

1200
Ft

bögre

porcelán,
pillangószárny-alakú
arany füllel,
felirattal, 380 ml

780
Ft

2300
Ft

tepsi
kiszúróval

tapadásmentes felülettel bevont tepsi,
méretek: 40 x 28 x 3,5 cm,
kiszúró 16 süteményhez

bögre

porcelán,
virágos mintával
és felirattal, 360 ml

600
Ft

érezhető minőség,
szerethető áron

az ajánlat 2021.10.21-től 2021.11.10-ig érvényes

játékautó

műanyag, mozgatható részekkel,
3 különféle változatban: kukásautó,
tűzoltóautó, dömper

álló
porszívó

Ft

Ft

3100

játék,
cserélhető
fejekkel,
elemmel
működik,
az elemek
külön kaphatók

4600

3900

Ft

építőipari
játékautó

hangot ad ki és világít,
mozgatható részekkel,
gumikerekekkel,
különböző változatok: buldózer,
kotrógép vagy dömper,
a készlet tartalmazza az elemeket

Nerf Alpha Strike
kilövő

a készlet 12 szivacslövedéket tartalmaz,
8 éven felüli gyermekek számára

4600
Ft

Montessori
Fantasztikus állatvilág játék
a készlet tartalma: összerakható ház,
18 játékkártya és 24 állatforma

3900
Ft

Bakugan
kezdőkészlet

a készlet tartalma:
3 golyó, amelyek kinyitás után
figurákká változnak,
kártyák és 6 korong

3900
Ft

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
üzleteinkben bomba ár jelöléssel

2300

játékbaba
család

Ft

kiegészítőkkel

játékbaba

BOMBA
AJÁNLAT

3100
Ft

4 ruhával és
kiegészítőkkel

2700

4600

Ft

gyurma ház

a készlet tartalma:
a ház műanyag
elemei, téglakészítő,
4 tégely gyurma

Ft

plüssmackó
mag. 90 cm

3100
Ft

póni

hosszú, fésülhető
sörénnyel
és tartozékokkal

3900
Ft

csecsemőbaba
iszik és benedvesíti
a pelenkát,
tartozékokkal

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

100% pamut
kisgyermek szett
kislányoknak, body
nyomott mintával és
kordbársony
ruha rávarrt mintával,
méretek: 62-92 cm

2700

1550
Ft

felső

magas
pamuttartalommal
és elasztánnal,
kislányoknak,
Csingiling
nyomott mintával,
méretek: 74-98 cm

további
minták:

Ft

1900
Ft

100% pamut
nadrág

kislányoknak,
kordbársony, gumis
derékrésszel,
nyomott mintával,
méretek: 80-98 cm

további
minták:

16.HBD.79596 HOHENSTEIN HTTI

1550
Ft

kétdarabos
100% pamut
body szett
kislányoknak,
nyomott mintás
és sima, fodorral,
méretek:
62-92 cm
*Egységár:
775 Ft/db

1550
további
2 db-os
szett:

Ft-tól

rugdalózó

magas pamuttartalommal, kislányoknak,
velúr, különböző változatok: rávarrt baglyos mintával
pöttyös ujjakkal – 1550 Ft vagy fodrokkal
és Bambi nyomott mintával – 1900 Ft, méretek: 56-80 cm

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
üzleteinkben bomba ár jelöléssel
mellény

kisfiúknak, álló gallérral,
cipzárral, zsebekkel,
méretek: 74-98 cm

2020OK0997 AITEX

1200
Ft

1550
Ft

kétdarabos
100% pamut
body szett

kisfiúknak,
különböző nyomott
mintákkal a szettben,
méretek: 62-92 cm
*Egységár: 775 Ft/db

780
Ft

100% pamut
pulóver
kisfiúknak,
nyomott mintával,
méretek: 74-98 cm

további
minták:

1200
Ft

100% pamut
póló

1900
Ft

kapucnis takaró**

kisgyermekeknek,
rávarrt részletekkel
és fülekkel, nyomott mintával,
méretek: 75 x 100 cm

**A termék a kiemelt üzletekben kapható.

kisfiúknak,
Mickey Egér és barátai
nyomott mintával,
méretek: 80-98 cm

érezhető minőség,
szerethető áron

az ajánlat 2021.10.21-től 2021.11.10-ig érvényes

1350

2300

Ft

100% pamut felső

lányoknak, fémes
Minnie Egér nyomott mintával,
méretek: 104-134 cm

Ft

2700

pulóver

magas
pamuttartalommal,
lányoknak,
Minnie Egér
flitteres
rávarrt mintával,
méretek: 104-134 cm

Ft

pulóver

**A termék a kiemelt üzletekben kapható.

fiúknak,
vastag polár anyagból,
cipzárral,
2 oldalzsebbel
és egy
cipzáras kis
zsebbel
az ujjrészen,
méretek: 104-134 cm

1900
Ft

szabadidőnadrág

71% pamut és 29% elasztán,
fiúknak,
zsebekkel és megköthető
derékrésszel,
rávarrt elemmel és
díszvarrásokkal
a térdrészen,
méretek: 104-134 cm

100% pamut
póló**

fiúknak, felirattal,
méretek: 104-134 cm

600
Ft

további
minták:

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
üzleteinkben bomba ár jelöléssel

2700
Ft

BOMBA
AJÁNLAT

1550

100% pamut
pulóver

Ft

fiúknak, Batman
nyomott mintával,
méretek: 134-170 cm

jeggings

magas pamuttartalommal
és elasztánnal, lányoknak,
méretek: 134-170 cm

3100
Ft

pulóver

lányoknak, félgarbó,
vastag fonású,
méretek: 134-170 cm

100% pamut
póló

fiúknak, nyomott mintával,
méretek: 134-170 cm

1200

1550

Ft

Ft

felső

94% pamut
és 6% elasztán,
lányoknak, csikos,
elől díszgombokkal,
méretek: 134-170 cm

3100
Ft

farmernadrág

magas pamuttartalommal
és elasztánnal, fiúknak, zsebekkel,
méretek: 134-170 cm

garbó

95% viszkóz és 5% elasztán,
redőzött vállrésszel,
sima, méretek: S–XXL

1550

1200

Ft

Ft

leggings

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

2700
Ft

pulóver

meleg anyagból, csíkos mintával
és összehúzott alsó szegéllyel
és ujjvégekkel,
méretek: S–XXXL

pulóver

zseníliafonalból,
elöl fonott mintával
és összehúzott alsó szegéllyel
és ujjvégekkel,
méretek: S–XXL

3100
Ft

3100
Ft

kapucnis pulóver

2700

polár anyagból,
kenguruzsebbel,
ovális alsó résszel
szívalakú
dombornyomott mintával,
méretek: S–XXL

érezhető
minőség,
szerethető
áron

Ft

Lépj velünk kapcsolatba

facebook.com
/PEPCOHU

@pepcohu

pepco.hu

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

pulóver

puha, finom kötött anyagból,
V-nyakú, hátul keresztpántokkal,
összehúzott alsó szegéllyel
és ujjvégekkel, méretek: S–XXL

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

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.

