
2300
Ft-tól

Peter Cook főzőedény vagy serpenyő
tartós és praktikus, karcolásmentes, 3 rétegű tapadásmentes  

ILAG Granitec bevonattal, puha tapintású, műanyaggal  
bevont kényelmes nyéllel, modern design,  

minden tűzhelytípushoz, különböző változatok:
serpenyő, ø 16 cm – 2300 Ft,
serpenyő, ø 24 cm – 2300 Ft,
serpenyő, ø 28 cm – 3100 Ft,

főzőedény, ø 20 cm, üveg fedővel – 4600 Ft

Az ajánlat 2021.11.18-tól 2021.11.24-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.



**A termék a kiemelt üzletekben kapható.

4600 Ft

1550 Ft 2700 Ft

780
Ft-tól

3100 Ft

3 darabos
konyhai eszköz készlet
a készlet tartalma: habszedő kanál,
lapát és habverő, fa nyéllel
és függesztő nyilással,
max. hossz 34 cm

tálalódeszka**     
kerámia, márványos minta,  
fa fogantyúval,  
ø 26 cm, nyél hossza 9 cm

Peter Cook palacsintasütő 
tartós és praktikus, karcolásmentes,

3 rétegű tapadásmentes ILAG Granitec bevonattal, 
puha tapintású, műanyaggal bevont kényelmes nyéllel,  

modern design, minden tűzhelytípushoz, ø 26 cm

Peter Cook serpenyő
tartós és praktikus, karcolásmentes,

3 rétegű tapadásmentes ILAG Granitec bevonattal,
puha tapintású, műanyaggal bevont

kényelmes nyéllel, modern design,
minden tűzhelytípushoz, mély,

üveg fedővel, ø 30 cm

tál**
acél, különböző változatok:
ø 20 cm – 780 Ft, 
ø 24 cm – 940 Ft

további  
minták:

   

az ajánlat 2021.11.18-tól 2021.11.24-ig érvényesérezhető minőség,  
           szerethető áron



**A termék a kiemelt üzletekben kapható.

1550 Ft

1550 Ft

1350 Ft

1200 Ft

1200 Ft

1200 Ft

1900 Ft illatszett**
díszdobozban, a szett tartalma:  

2 gyertya üvegben, diffúzor  
70 ml olajjal és pálcákkal  

Verbena & Patchouli illattal

illatszett 
díszdobozban, a szett tartalma:  
diffúzor 100 ml olajjal és pálcákkal,  
Mistletoe & Fir vagy Spiced Berries

illatszett 
díszdobozban,  
a szett tartalma: 2 gyertya üvegben,  
díszágakkal és pálcákkal,  
Apple & Cinnamon, Jungle Safari  
vagy Spices & Love

illatszett
díszdobozban,  

a szett tartalma:  
kerámia párologtató  

és 6 darab  
Apple Cinnamon  

vagy Autumn Leaf illatú  
viaszkockával

illatgyertya** 
üvegben, fedéllel,

különböző színekben 
és illatokkal,

ø 13,5 cm, mag. 8 cm

gyertya 
gömbdísz alakú  
üvegben, 
arany, ezüst  
vagy piros,  
ø 11 cm, mag. 11 cmillatszett

díszdobozban, a szett tartalma: diffúzor  
80 ml olajjal és pálcákkal, Autumn Path,  

Salt & Caramel vagy Fig & Cinnamon 

próbáld ki  
az illatot

BOMBA 
AJÁNLAT

Az újságban szereplő termékeket megtalálod 
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel



780 Ft

240 Ft

320 Ft

600 Ft

550 Ft

780
Ft-tól

780
Ft-tól

rénszarvas függődísz
csillámos, masnival, arany vagy ezüst,  
mag. 16,5 cm

5 darabos  
gömbdísz szett
apró golyókból,  
különböző változatok: 
arany, fehér, grafit  
vagy rózsaszín, ø 6 cm
*Egységár: 120 Ft/db

6 darabos gömbdísz szett
geometrikus dombornyomott mintákkal,
arany vagy ezüst változatban, ø 8 cm
*Egységár: 130 Ft/db

dekoráció
kerámia, 

karácsonyfa,
arany vagy ezüst,

különböző változatok:
9 x 18 cm – 780 Ft,

13,5 x 30 cm – 1550 Ft

2 darab koszorú  
függődísz
arany vagy ezüst,
csillámos, ø 12 cm
*Egységár: 160 Ft/db

rénszarvas  
dekoráció
kerámia, fényes,  
arany, fehér vagy ezüst,  
méretek: 5,7 x 5,1 x 12,5 cm

dekoráció
kerámia,  házikó LED világítással, 
ezüst vagy arany tetővel,
a készlet tartalmazza az elemet,
méretek: 6 x 5,2 x 11,8 cm – 780 Ft,
vagy házikó teamécsessel, ezüst tetővel,
méretek: 9 x 7,5 x 14 cm – 1200 Ft

@pepcohufacebook.com 
/pepco.hu

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



320 Ft 600 Ft 600 Ft940 Ft

1200 Ft

2300 Ft

1550
Ft-tól

2 darabos 
függődísz szett
hópelyhes, díszcseppel, ø 5,5 cm
*Egységár: 160 Ft/db

5 darabos  
gömbdísz szett
apró golyókból,
fehér vagy grafit, ø 8 cm
*Egységár: 188 Ft/db

LED égősor köteg 
160 égő, 8 darab 2 méteres égősor,  

az elemek külön kaphatók

12 darabos
függődísz szett
gyémánt minta,
zsinóron, mag.: 2,5 cm
*Egységár: 50 Ft/db

LED égősor
20 égő, gyöngyökkel  

vagy csillagokkal,  
hossz 220 cm

gyertyatartó
fém, fenyőfa alakú,  
lámpás 1 gyertyához,  
fogantyúval, ø 17 cm,  
mag. 20 cm – 1550 Ft,  
csillaggal, 3 gyertyához,  
méretek: 18 x 13 x 29 cm – 1900 Ft 

LED karácsonyfa
80 égő, beltéri vagy kültéri
használatra, mag. 110 cm,
az elemek külön kaphatók

Az újságban szereplő termékeket megtalálod 
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel



3100 Ft 3100 Ft

2700 Ft

2300 Ft

2300 Ft

1900 Ft

1900 Ft

1200 Ft
100% pamut  
felső
karácsonyi  
nyomott mintával,  
méretek: S–XXXL

pulóver
fémes cérnával,

kivágott
és hátul

megköthető
nyakrésszel,
összehúzott

szegéllyel az alján
és az ujjrészeknél,

méretek: S–XXL

100% pamut  
felső

ovális alsó résszel,  
fénykép mintával,  

méretek: S–XXL

felső
90% pamut és 10% viszkóz,  
hátul berakással,  
és ovális alsó résszel,  
sima, méretek: S–XXXL

pulóver 
puha  
anyagból,  
hímzéssel  
az ujjrészen,  
összehúzott  
szegéllyel az alján  
és az ujjrészeknél,  
méretek: S–XXL

jeggings 
magas gumis derékrésszel,  

sima, méretek: 36–44

ruha
klasszikus,  
egyszerű szabás,  
hátul gombokkal,  
kockás  
nyomott mintával,  
méretek: 36–44

pulóver 
puha,

kellemes tapintású
anyagból, V-nyakú,

összehúzott szegéllyel
az alján és az ujjrészeknél,

hosszabbított hátsó résszel,
méretek: S–XXL

további  
minták:

további  
minták:

   

   

az ajánlat 2021.11.18-tól 2021.11.24-ig érvényesérezhető minőség,  
           szerethető áron



3100 Ft

3100 Ft

2300 Ft

2300 Ft 3900 Ft

3900 Ft

pizsama 
polár, 30%-ban újrahasznosított 
poliészterből, női, alul megköthető,
műszőrme betétes felsővel,
Harry Potter motívumokkal
díszített nadrággal, méretek: S–XL                                

pizsama 
polár, 30%-ban újrahasznosított

poliészterből, fiúknak,
Harry Potter

nyomott mintával,
méretek: 134-164 cm

pizsama
polár, 30%-ban újrahasznosított

poliészterből, lányoknak,
Harry Potter nyomott mintával,

méretek: 134-164 cm 

100% pamut  
pizsama

flanel, női,  
gombos felsővel,  

kockás, méretek: S–XL

pizsama
polár, 30%-ban újrahasznosított
poliészterből, fiúknak,
Harry Potter
nyomott mintával,
méretek: 92-128 cm

pizsama
polár, 30%-ban újrahasznosított

poliészterből, lányoknak, 
műszőrme betétes felsővel, 
Harry Potter motívumokkal

díszített nadrággal, méretek: 92-128 cm

BOMBA 
AJÁNLAT

Az újságban szereplő termékeket megtalálod 
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel



600 Ft 780 Ft

780 Ft

780 Ft

1200 Ft

1550 Ft

1900 Ft

2300 Ft

100% pamut tunika
lányoknak, gumis ujjrésszel,
karácsonyi nyomott mintával,
méretek: 104-134 cm

100% pamut felső 
lányoknak, fodros alsó szegéllyel,  
karácsonyi nyomott mintával, 
méretek: 104-134 cm

póló
100% pamut vagy pamut  
egy kis viszkózzal,  
fiúknak, nyomott mintával,  
méretek: 104-134 cm

farmernadrág
pamut,  

fiúknak, zsebekkel,  
méretek: 104-134 cm

100% pamut ing
fiúknak, gallérral,  
gombos, kockás,  
méretek: 104-134 cm

100%  
pamut  
felső
lányoknak,
karácsonyi
nyomott
mintával,
méretek:
104-134 cm 100% pamut  

blúz
lányoknak,  
vágott,  
redőzött,  
méretek: 104-134 cm

szabadidő-
nadrág
magas  
pamuttartalommal  
és elasztánnal,  
lányoknak,  
szűk szabású,  
karácsonyi  
nyomott  
mintával,  
méretek:  
104-134 cm

további  
minták:

további  
minták:

   

   

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



780 Ft

780 Ft

1550 Ft

1550 Ft

1550 Ft

1550 Ft

2300 Ft

további  
minták:

további  
minták:

további  
minták:

nadrág
fiúknak, magas  

pamuttartalommal  
és elasztánnal, zsebekkel,  
sima, méretek: 134-170 cm

100% pamut  
pulóver

fiúknak, karácsonyi  
nyomott mintával,  

méretek: 134-170 cm

100% pamut  
felső 

lányoknak,  
karácsonyi  

nyomott  
mintával, 
méretek:  

134-170 cm

100% pamut pulóver
lányoknak, karácsonyi  
nyomott mintával, méretek: 134-170 cm

100% pamut pulóver
lányoknak, fényes 
Disney nyomott mintával,
méretek: 130-170 cm

pulóver 
lányoknak,
karácsonyi

mintával,
méretek:

134-170 cm  

100% pamut póló
fiúknak, nyomott mintával, 
méretek: 134-170 cm

   

   

   

Az újságban szereplő termékeket megtalálod 
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel



6200 Ft

10000 Ft

3100 Ft

3900 Ft

3900 Ft

7800 Ft

sötétben világító
autópálya szett
a készlet tartalma: 
a pálya elemei,
egy elemes játékautó
piros vagy kék színben,
pálya teljes hossza 350 cm,
3 évnél idősebb gyermekek  
számára, az elemek  
külön kaphatók

összeszerelhető játékautó 
az összeszereléshez és szétszereléshez  
szükséges csavarhúzóval,  
rendőrautó vagy tűzoltóautó,  
hangot ad ki és világít,  
3 évnél idősebb gyermekek számára,  
a készlet tartalmazza az elemet

3 építőipari játékautó 
buldózer, kotrógép és dömper,
mozgatható részekkel, gumikerekekkel,
hangot ad ki és vilagit, 3 évnél idősebb gyermekek számára,
a készlet tartalmazza az elemet

Lamborghini játékautó
távirányítható, méretarány: 1:18,  
minden irányba mozog,  
méretek: 26,6 x 12,8 x 6,6 cm,  
6 évnél idősebb gyermekek számára,  
az elemek külön kaphatók

Hot Wheels készlet
versenypálya 3 különböző  
méretű hurokkal, 1:64 méretarányú autóval, 
6 évnél idősebb gyermekek számára

2 darabos autókészlet
billenőkocsi kotróval vagy tréler kotróval,  

hanggal, a készlet tartalmazza az elemet

további  
minták:

   

az ajánlat 2021.11.18-tól 2021.11.24-ig érvényesérezhető minőség,  
           szerethető áron



7800 Ft

1900 Ft

2700 Ft

3900 Ft

10000 Ft

4600 Ft

énekes játékbaba
kiegészítőkkel 

játékbaba 
hordozóban, 2 különböző változat

Enchantimals szarvas házikó
a készlet tartalma: szarvas, játékbaba, magassága 15 cm  
és kiegészítők, a ház magassága 53 cm

L.O.L. Surprise! O.M.G.  
játékbaba 
a készlet tartalma: játékbaba,  
magassága  25 cm  
és 20 meglepetés,  
különböző változatok:  
Spice Babe vagy Sweets

Baby Born
Surprise játékbaba 
iszik és nedvesiti a pelenkát,
10 meglepetést tartalmaz

játékbaba  
autóban

BOMBA 
AJÁNLAT

Az újságban szereplő termékeket megtalálod 
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel



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 pénzvisszafizetési garancia szabályai a pepco.hu oldalon találhatók.

 

Még több inspirációt  
találhatsz  

a www.pepco.hu  
weboldalon

3100 Ft

3900 Ft

5400 Ft

5400 Ft

2300 Ft

3100 Ft

játékautó
távirányítható,  

hangot ad ki  
és világít,  

minden irányba mozog,  
2 féle változatban,  

az elemek külön kaphatók

zongora  
zeneszőnyeg

10 billentyű  
8 hangszer hangjával,  

állítható hangerő, 
méretek: 130 x 48 cm,  

3 évnél idősebb  
gyermekek számára

plüss kutya
sétál, ugat,
csóválja a farkát,
3 évnél idősebb gyermekek számára,
az elemek külön kaphatók

digitális
rajztábla
11 col, színes, 
4 évnel idősebb
gyermekek számára

tésztakészítő  
gyurmakészlet
a szett tartalma:  
tésztakészítő gép,  
4 tégely  
színes gyurma,  
kiegészítők, 3 évnél  
idősebb gyermekek számára

10 az 1-ben társasjáték
10 oktató játék  
Peppa Malac vagy  
Bing mesehősökkel

további  
minták:

   


