
1200
Ft-tól

1200Ft

1200

gyermekruházat
100% pamut vagy 

95% pamut és 5% elasztán,
Mickey Egér és Minnie Egér

nyomott mintával,
fi úknak vagy lányoknak,

pulóver vagy 
szabadidőnadrág – 1550 Ft,

leggings - 1200 Ft, 
méretek: 104-134 cm

1200

babaruházat
100% pamut vagy 
nagyon magas pamuttartalommal, 
Micimackó és barátai
nyomott mintával, kisfi úknak, 
pulóver vagy szabadidőnadrág, 
méretek: 74-98 cm

Az ajánlat 2021.11.11-től 2021.11.17-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.



1200Ft

1200Ft

1550Ft

1550Ft

1550Ft

1550Ft

100% pamut 
body

kisfi úknak, 
gallérral 

és hímzett 
zsebbel,
gombos,

méretek: 62-92 cm

100% pamut 
rugdalózó
kislányoknak, 
nyomott mintával, 
patentos,
méretek: 62-92 cm

leggings
polár anyagból, 

kislányoknak, puha 
anyagból, dombornyomott 

mintával és hímzett mintával 
a lábfejen, méretek: 56-80 cm

rugdalózó
polár anyagból, 

kislányoknak, 
szarvasos nyomott mintával, 

méretek: 56-80 cm

kétdarabos
100% pamut
body szett
kisfi úknak,
nyomott mintával,
méretek: 62-92 cm
*Egységár: 775 Ft/db

100% pamut body
kislányoknak, ruhával és fodros 
vállrésszel, csillámos nyomott mintával, méretek: 62-92 cm

az ajánlat 2021.11.11-től 2021.11.17-ig érvényesérezhető minőség, 
           szerethető áron



780Ft

1200Ft

1900Ft

3100Ft

2700Ft

1550Ft

1350Ft

100% pamut
póló
fi úknak, nyomott mintával, 
méretek: 104-134 cm

100% pamut nadrág
fi úknak, megköthető derékrésszel 
és zsebekkel, a lábszáron nyomott mintával, 
méretek: 98-134 cm

farmernadrág 
magas pamuttartalommal és elasztánnal, 
fi úknak, megköthető derékrésszel, zsebekkel 
és összehúzott alsó szegéllyel, méretek: 134-170 cm

100% pamut ing
nyakkendővel, fi úknak, sima, 
méretek: 134-170 cm

pulóver 
magas pamuttartalommal, 
fi úknak, nyomott mintával, 
méretek: 
 104-134 cm

szoknya 
lányoknak, 2 rétegű, 

tüll, gumis derékrésszel, 
Minnie Egér nyomott mintával, 

méretek: 104-134 cm

leggings 
95% pamut 
és 5% elasztán,
lányoknak, 
bélelt, 
oldalán 
díszcsíkkal, 
méretek: 
 104-134 cm

további 
minták:

további 
minták:

BOMBA 
AJÁNLAT

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel



940Ft

940Ft

940Ft

1200Ft

1200Ft

1900Ft

2300Ft

100% pamut pulóver
kisfi úknak, 

Mickey Egér mintával 
díszített kenguruzsebbel, 

méretek: 74-98 cm

100% pamut 
szabadidőnadrág

kisfi úknak, zsebekkel
 és megköthető derékrésszel, Mickey Egér 

rávarrt mintával a térdrészen, méretek: 74-98 cm

100% pamut 
pulóver

lányoknak, világító 
Mickey Egér mintával, 

méretek: 134-170 cm

leggings 
95% pamut és 5% elasztán, 

lányoknak, bélelt, 
Mickey Egér nyomott mintával, 

méretek: 134-170 cm

100% biopamut
body
kislányoknak, 
nyomott mintával, 
méretek: 62-92 cm

leggings 
95% biopamut
és 5% elasztán, 
kisfi úknak, bordázott, 
rávarrt mintával, 
méretek: 56-86 cm

leggings 
95% biopamut 

és 5% elasztán, 
kislányoknak, 

Bambi nyomott mintával, 
méretek: 56-86 cm

@pepcohufacebook.com
/pepco.hu

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

Certi� ed by CERES
0532

‘organic’

Certi� ed by USB
TEX2765

‘organic’

Certi� ed by USB
TEX2765

‘organic’



3100Ft

3100Ft

3100Ft

3100Ft

2300Ft

3900Ft

1550Ft

farmernadrág 
magas pamuttartalommal 
és elasztánnal, magas derékkal, 
2 gombbal, zsebekkel, 
méretek: 36–44

farmerruha
65% pamut és 35% lyocell, laza 
szabású, V-nyakkal és alsó 
fodrokkal, méretek: 36–44

pulóver
laza esésű, bordázott ujjvégekkel és alsó szegéllyel, 
fl itterekkel, fémes cérnával, 
méretek: S–XXL

pulóver
nagyon magas pamuttartalommal, 
hosszabbított szabású, fémes 
Minnie Egér nyomott mintával, 
méretek: S–XXL

kapucnis 
ruha
puha velúr anyagból,
szatén szalaggal
a kapucninál, sima,
méretek: 36–44

leggings
díszcipzárral

a lábszárvégen,  
méretek: S-XXL

100% pamut felső
fekete csillámos 

Minnie Egér nyomott mintával
 vagy fehér fémes nyomott mintával, 

méretek: S–XXXL

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel



240
Ft-tól

1200Ft

2300Ft

3900Ft

3900Ft

4600Ft

**A termék a kiemelt üzletekben kapható.

polc 
fém kerettel

és köteles 
függesztővel, 

ø 53 cm, mélység 12 cm

kisasztal
összecsukható, leemelhető 

tálcával, multifunkciós, 
méretek: 

33 x 33 x 43 cm

képkeret** 
különböző színekben,
választható:
13x18 cm – 240 Ft,
15x20 cm – 320 Ft,
10x15 cm, 2 darab – 390 Ft
*Egységár: 195 Ft/db,
(A4) 20 x 30 cm – 550 Ft,
30 x 40 cm – 780 Ft

párna 
bársony huzatban, 

különböző méretek: 
sötétkék, 35 x 50 cm vagy 

mustársárga, 43 x 43 cm

kaspó 
kerámia, 

dombornyomott mintával, 
ø 15 cm, mag. 14,5 cm

pu�  
összecsukható, tároló 

rekesszel, 
bársony borítással, 

méretek: 38 x 38 x 38 cm 

további 
minták:

további
 minták:

további 
változatok:

    

    

az ajánlat 2021.11.11-től 2021.11.17-ig érvényesérezhető minőség, 
           szerethető áron



780
Ft-tól

1200Ft

1900Ft

3900Ft

1550
Ft-tól

tálca 
üveg kristályokkal 
fém keretben, tükrös aljjal, 
ø 25 cm, mag. 8,5 cm

lámpás 
üveg ablakokkal, 
fém, fogantyúval,
különböző változatok:
11 x 10,5 x 20 cm - 1550 Ft,
15 x 14 x 27,5 cm – 2300 Ft,
18 x 17 x 38 cm – 3900 Ft

illatszett   
a szett tartalma: díszketrec, di� úzor 

pálcákkal és olajjal, gyertya üvegben, 
függeszték és illatolaj permetezőben,

Starbucks Dark Chocomocha vagy Patchouli,
ø 14 cm, mag. 20 cm

kaspó 
kerámia, 

dombornyomott mintával, 
ø 14,8 cm, mag. 16 cm

váza 
üveg, különböző változatok: 
mag. 15,5 cm – 780 Ft, 
mag. 25 cm – 1200 Ft

további 
minták:

BOMBA 
AJÁNLAT

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel



320
Ft-tól

320
Ft-tól

390Ft

550Ft

1200Ft

1200Ft

2300Ft

1550Ft

asztali futó**
jacquard 
mintával, 
méretek: 

38 x 180 cm

LED lámpás 
belső dísszel, 
üveg ablakokkal 
és fogantyúval, 
méretek: 
10,5 x 10,5 x 23 cm,
az elemek 
külön kaphatók 

műfenyő 
jutazsákban, 
méretek: 10 x 10 x 37 cm,
vagy vödörben, tobozokkal, 
méretek: 20 x 20 x 35 cm

koszorú 
zöld ágakból, 
különböző változatok:: 20 izzó, hossz 190 cm,
vagy 15 izzó, hossz 150 cm,
az elemek külön kaphatók

karácsonyi függődíszek
különböző változatok:
szőrmével, 3 különböző minta - 320 Ft, 
2 darabos hintaló szett - 320 Ft,*Egységár: 160 Ft/db 
12 darabos szett, 4 karácsonyi minta vegyesen - 600 Ft, *Egységár: 50 Ft/db

3 darabos masni szett 
nyomott mintával, különböző
változatok, méretek: 14 x 14 cm, *Egységár: 130 Ft/db

2 darabos hópehely szett 
áttört mintával, függeszthető,
méretek: 12 x 12 x 0,6 cm, *Egységár: 275 Ft/db

gömbdísz szett 
csillámos, különböző változatok: 
6 darab, ø 6 cm – 320 Ft, *Egységár: 53,33 Ft/db,
24 darab, ø 3 cm – 390 Ft, *Egységár: 16,25 Ft/db,
6 darab, ø 8 cm – 550 Ft, *Egységár: 91,67 Ft/db

további minták:

**A termék a kiemelt üzletekben kapható.

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



600Ft

1200Ft

1200Ft

2700Ft

1550
Ft-tól

Tökéletes ajándéknak!

tepsi 
tésztakiszúrókkal 
tapadásmentes felülettel,

méretek: 43 x 29 x 2 cm,
a készlet 22 darab, különböző

formájú kiszúrót tartalmaz

szilikon 
nyújtólap 
méreteket és formákat 
ábrázoló nyomott mintával, 
választható méretek: 
40 x 50 cm – 1550 Ft, 
50 x 70 cm – 2300 Ft

2 darabos
bögre szett 

porcelán,
karácsonyi mintákkal,

ajándékdobozban,
különböző változatok,

térfogat: 480 ml
*Egységár: 600 Ft/dbhőálló edény  

sütéshez, tároláshoz 
vagy fagyasztáshoz, fedővel, 

térfogat: 5,8 l

bögre 
porcelán, karácsonyi mintákkal,
ajándékdobozban, különböző 
változatok, térfogat: 400 ml

további minták:

további 
minták:

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel



7800Ft

1900Ft

3100Ft

3100Ft

2300Ft

3900Ft

6 az 1-ben 
Mancs őrjárat

társasjáték 
puzzle, memória, lottó,

színjáték, ki nevet a végén
és elrejtett tárgyak Mancs őrjárat fi gura 

speciális műveleti egyenruhában, 
sisakkal és mozgó alkatrészekkel, 
különböző változatok,
méretek: kb. 5 x 8,5 x 16,5 cm

Hot Wheels 
kamion 

hurokkal, állítható 
kilövővel és kisautóval

Power Rangers
Beast Morphers 
akciófi gura 
különböző pózba 
állítható, 4 különböző
fi gura, mag. 30 cm

játék versenyautó 
távirányítható, méretarány: 1:16, 
minden irányba mozog,
az elemek külön kaphatók

sétáló játék dinoszaurusz  
mozgó fejjel és farokkal, hanggal,

méretek: 30,5 x 17,8 cm, tartalmazza az elemeket

további 
minták:

további 
minták:

    

az ajánlat 2021.11.11-től 2021.11.17-ig érvényesérezhető minőség, 
           szerethető áron



7000Ft

7800Ft

10000Ft

3900Ft

4600Ft

4600Ft

Ft

Barbie babaház 
2 emeletes, karton, 
játékbabával és kiegészítőkkel

Barbie kávézó játékbabával  
a készlet tartalma: játékbaba, 

kávéfőzőgép 
és kiegészítők

Barbie játékbaba
kutyákkal és
sportbabakocsival 
a készlet tartalma: játékbaba, 
2 kutyus, babakocsi 
és kiegészítők

Cave Club játékbaba 
alapkészlet, játékbabával, 
kisállattal és kiegészítőkkel,
különböző változatok

Cave Club
játékbaba 
kisállattal és
kiegészítőkkel,
különböző
változatok

L.O.L. Surprise! játékbaba 
Tweens szett, szobává változtatható 
dobozzal és kiegészítőkkel, 
4-féle különböző változat

BOMBA 
AJÁNLAT

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel



2700Ft

10000Ft

2300Ft

3900Ft

3900Ft

1900Ft

Fisher-Price járássegítő 
aktivizáló,
formaválogatóval, forgatható,
kihajtható és elfordítható
alkatrészekkel, fejleszti
a motoros készségeket

10 az 1-ben puzzle 
Mancs őrjarat vagy Peppa malac
képekkel, a készlet
különböző nehézségű
kirakókat tartalmaz

Fisher-Price játékhajó 
felhúzható, fürdőjáték, kisállattal

Fisher-Price
fürdőjáték 
háló és 3 játékfi gura

Mega Bloks építőkockák 
40 darab nagy,
színes épitőkocka 
cipzáras táskában

Play-Doh 
Popcorn Party készlet 

a készlet tartalma: 
6 tégely gyurma, 

3 vödör, 
popcornkészítő gép 

és kiegészítők

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. ***A 30 napos pénzvisszafi zetési garancia szabályai a pepco.hu oldalon találhatók.

Lépj velünk kapcsolatba

Használd ki a 30 napos 
pénzvisszafi zetési garanciát. 

***A 30 napos pénzvisszafi zetési garancia 
szabályai a pepco.hu oldalon találhatók.

Különleges ajánlat, mely érvényes a megadott időpontban, illetve a készlet erejéig. Nyomdai hibákért felelősséget nem 
vállalunk. Színeltéresek a nyomdatechnikai adottságokból adódhatnak. 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.

Vásárolj 
gondtalanul

pepco.hufacebook.com
/PEPCOHU

@pepcohu

Ügyfélszolgálat

Hétfő – péntek:
9:00 – 15:00

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

érezhető
minőség,

szerethető
áron

Még több inspirációt 
találhatsz 

a www.pepco.hu 
weboldalon


