ELEGÁNS és
meghitt otthon

3100

Ft

kaspó

fém keretben,
méretek:
47,5 x 16 x 17 cm

1200

Ft

képkeret
üveg,
képméret:
10 x 15 cm

1550

Ft

illatgyertya

üvegben, fedéllel,
különböző színekben és illatokkal,
ø 13,5 cm, mag. 8 cm

BOMBA
ÁR
Az ajánlat 2021.12.30-tól 2022.01.19-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.

az ajánlat 2021.12.30-tól 2022.01.19-ig érvényes

párnahuzat

SHHO 094418 TESTEX

dombornyomott mintával,
méretek: 40 x 40 cm

780

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

takaró

mikroszálas anyagból,
különböző
színekben,
méretek:
130 x 170 cm

Ft

1550
további minták:

20.HCN.35646 HOHENSTEIN HTTI

2300

Ft

Ft

takaró

dombornyomott mintával,
méretek: 130 x 160 cm

további
színek:

SH025 174400 TESTEX

további
színek:

SHHO 115024 TESTEX

3100

ágytakaró

Ft

dombornyomott mintával,
méretek: 200 x 220 cm

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
üzleteinkben bomba ár jelöléssel

1900

BOMBA
ÁR

Ft

100% pamut
felső
Dumbo vagy
Bambi
nyomott mintával,
méretek: S-XXL

100% pamut
póló
V-nyakkal,
sima,
méretek: M–XXL

940

2300

Ft

Ft

jeggings

magas pamuttartalommal
és elasztánnal,
magas gumis
derékrésszel, sima,
méretek: 36-44

2300
szabadidőnandrág

pamut, zsebekkel,
megköthető derékrésszel
és bevágásokkal a térdrészen,
sima, méretek: M–XXL

Ft

1900
felső

85% viszkóz
és 15% elasztán,
V-nyakkal és
meghosszabbított
hátsó résszel, sima,
méretek: S-XXL

Ft

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

2300
blúz

további
minták:

1350

Ft

100% viszkóz anyag,
gallérral és zsebekkel,
nyomott mintával, méretek: 36-46

Ft

felső

100% viszkóz, ovális nyakkal
és meghosszabbított hátsó résszel,
sima, méretek: S-XXXL

2300

3900
Ft

95% pamut
és 5% elasztán,
ovális nyakkal és
meghosszabbított
hátsó résszel,
nyomott mintával,
méretek: S-XXL

jeggings

magas pamuttartalommal
és elasztánnal, redőzött
gumis derékrésszel,
méretek: 36-44

további
minták:

farmernadrág

magas pamuttartalommal,
zsebekkel, méretek: 36-44

felső

2300

Ft

2700

Ft

blúz

Ft

100% viszkóz anyag,
alul bevágással
és fodorral,
nyomott mintával,
méretek: 36-46

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
üzleteinkben bomba ár jelöléssel

1200
2300

Ft

BOMBA
ÁR

100% pamut
póló

fiúknak, nyomott mintával,
méretek: 134-170 cm

Ft

kapucnis pulóver
nagyon magas
pamuttartalommal,
lányoknak,
3D rávarrt mintával,
méretek: 134-170 cm

100% pamut
póló

fiúknak, nyomott mintával,
méretek: 134-170 cm

780

1550
jeggings

100% pamut
felső

Ft

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

lányoknak, visszahajtott
ujjrésszel, nyomott mintával,
méretek: 134-170 cm

780

Ft

Ft

2300
szabadidőnadrág

magas pamuttartalommal,
fiúknak, zsebekkel és
megköthető derékrésszel,
rávarrt mintával és
díszvarrásokkal a térdrészen,
méretek: 134-170 cm

Ft

az ajánlat 2021.12.30-tól 2022.01.19-ig érvényes
100% pamut
felső

100% pamut
póló

lányoknak, zsebbel,
rózsaszín pöttyös
vagy fehér,
nyomott mintával,
méretek: 104-134 cm

780

fiúknak, nyomott mintával,
méretek: 104-134 cm

780

Ft

600

Ft

100% pamut
póló

fiúknak, nyomott mintával,
méretek: 104-134 cm

Ft

2300
100% pamut
kapucnis pulóver
lányoknak,
cipzárral,
zsebekkel és felirattal
az ujjrészen,
méretek: 104-134 cm

780
szabadidőnadrág

98% pamut és 2% elasztán,
fiúknak, megköthető
derékrésszel, zsebekkel
és nyomott mintával,
méretek: 104-134 cm

2300

Ft

leggings

Ft

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

Ft

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
üzleteinkben bomba ár jelöléssel

BOMBA
ÁR

további
minták:

pulóver

nadrág

2300

780

Ft

100% pamut
pulóver vagy
szabadidőnadrág

Ft

kisgyermek együttes

kisfiúknak, pulóver
nyomott mintával
vagy szabadidőnadrág
megköthető derékrésszel
és zsebekkel,
méretek: 74-98 cm

95% pamut és 5% elasztán,
kisfiúknak, pulóver és nadrág,
kontrasztos betétekkel és
nyomott mintával,
méretek: 74-98 cm

780

1900

Ft

kisgyermek együttes

kislányoknak, 100% pamut felső
fodorral és pöttyös nyomott mintával,
95% pamut és 5% elasztán leggings,
sima, kétféle színben,
méretek: 74-98 cm

100% pamut pulóver

Ft

kislányoknak,
nyomott mintával,
méretek: 74-98 cm

780

Ft

100% pamut
szabadidőnadrág
kislányoknak,
nyomott mintával,
méretek: 74-98 cm

SALE

LEÉRTÉKELÉS
akár

a piros címkével megjelölt termékekre

Most a ruházati, fehérnemű, fürdőszoba,
nappali, konyha, étkező, gyerekszoba
kategóriába tartozó, megjelölt
termékeket kedvezményes áron
vásárolhatod meg!
Az ajánlat 2021.12.27-től a készlet erejéig érvényes.

érezhető
minőség
szerethető
áron

Lépj
Lépj velünk
velünkkapcsolatba
kapcsolatba

/PEPCOHU
/PEPCOHU

@pepcohu
@pepcohu

pepco.hu
pepco.hu

Ügyfélszolgálat
Hétfő - péntek
9:00
9:00 – 15:00
E-mail:
E-mail:
ugyfelszolgalat@pepco.hu
ugyfelszolgalat@pepco.hu
Telefonszám:
701 0424
0424
Telefonszám: +36 11 701

Vásárolj
gondtalanul
Használd ki
ki a
Használd
a 30
30 napos
napos
pénzvisszafizetési garanciát.
pénzvisszafizetési
garanciát.
***A
garancia
***A30
30napos
napospénzvisszafizetési
pénzvisszafizetési garancia
szabályai
a
pepco.hu
oldalon
találhatók.
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.

