Nyiss az alacsony árakra!

1550

Ft

100% pamut
pulóver

Ft

pulóver

fiúknak,
nyomott mintával,
méretek: 134-170 cm

2700

2300

95% pamut, 5% elasztán,
lányoknak,
nyomott mintával,
méretek: 134-170 cm

Ft

100% pamut
szabadidőnadrág

fiúknak, zsebekkel és
megköthető derékrésszel,
felirattal és betétekkel
az oldalrészen,
méretek: 134-170 cm
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4700 Mátészalka,
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Az ajánlat 2021.12.09-től 2021.12.15-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.

1200
leggings

Ft

95% pamut, 5% elasztán,
lányoknak, csillámos nyomott
oldalsó mintával,
méretek: 134-170 cm

940

Ft

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

1200
kisgyermek
együttes

Ft

kisfiúknak,
pulóver nyomott mintával és
sima nadrág,
méretek: 68-98 cm

2700

Ft

kisgyermek
együttes

kislányoknak,
100% pamut felső,
műszőrme mellény és
nadrágtartós szoknya, kockás,
méretek: 74-98 cm

1550

Ft

nadrág

98% pamut és 2% elasztán,
kisfiúknak, zsebekkel és
megköthető derékrésszel,
nyomott mintával,
méretek: 74-98 cm

az ajánlat 2021.12.09-től 2021.12.15-ig érvényes

1350

Ft

100% pamut felső
lányoknak, fémes, nyomott
Minnie Egér mintával,
méretek: 104-134 cm

2700

Ft

pulóver

1200

fiúknak, meleg
polár anyagból, cipzárral,
zsebbel az ujjrészen,
nyomott mintával,
méretek: 104-134 cm

Ft

100% pamut
ing

2700

fiúknak,
gallérral,
gombos,
kockás,
méretek:
104-134 cm

Ft

ruha

lányoknak,
masnival a derékrészen,
kockás nyomott mintával,
méretek: 104-134 cm

2300

Ft

farmernadrág

magas
pamuttartalommal
és elasztánnal,
fiúknak,
zsebekkel,
méretek:
104-134 cm

2300

Ft

100% pamut pulóver
fiúknak, Mancs Őrjárat
nyomott mintával,
méretek: 104-134 cm

1900
4600

Ft

felső

Ft

95% pamut és 5% elasztán,
visszahajtott ujjvégekkel,
ovális alsó szegéllyel
és hosszabbított hátsó résszel,
sima, méretek: S–XXXL

kardigán

puha és meleg,
bordázott szegéllyel
az ujjrészen és
az alsó részen, csíkos,
méretek: S-L

1550
2300
leggings

gombokkal a zsebrészen,
melegítő béléssel,
sima, méretek: S–XXL

Ft

pulóver

Ft

puha kötött anyagból,
V-nyakú,
ovális alsó szegéllyel,
méretek: S–XXXL

az ajánlat 2021.12.09-től 2021.12.15-ig érvényes

240

falióra

ø 20 cm

Ft-tól

600

Ft

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

további minták:

2700

kisasztal

Ft

falábakkal,
ø 35 cm, mag. 35 cm,
asztallap vastagság 5 cm

további minták:

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

1550

Ft

mikroszálas takaró
méretek: 130 x 170 cm

780

Ft

további
minták:

320

műnövény

Ft

többféle változatban,
különböző fajta
növénnyel, ø 5,5 cm,
mag. 8 cm

390
Ft-tól

teamécses

további
minták:

fehér, 100 db - 780 Ft *Egységár: 7,80 Ft/db,
vagy illatosított, különböző illatok: bogyós gyümölcsök,
vanília, varázskert, fahéjas alma, 18 db - 390 Ft,
*Egységár: 21,67 Ft/db
egy mécses égési ideje: kb. 4 óra

320

Ft

illatosító

pálcákkal és olajjal, különböző illatok:
amber & tonka vagy dark orchid & patchouli,
30 ml

550

Ft

üveg váza

talp ø 13,5 cm,
nyílás ø 10 cm,
mag. 20 cm

az ajánlat 2021.12.09-től 2021.12.15-ig érvényes
fűszertartó készlet
4 darabos, 190 ml
*Egységár: 97,50 Ft/db

390

evőeszközkészlet

24 darabos, műanyag nyéllel,
a készlet tartalma: 6 kanál, 6 villa,
6 kés és 6 kiskanál

2300

Ft

Ft

dostępne
további
kolory:
színek:

2 darabos
pohárkészlet

üveg, átlátszó, 2 x 270 ml,
mosogatógépben tisztítható
*Egységár: 300 Ft/db

600

600

Ft

2 darabos
tányéralátét szett

különböző színekben, ø 38 cm
*Egységár: 300 Ft/db

további színek:

Ft

1550

Ft-tól

Peter Cook serpenyő
Márvány termékcsalád,
tapadásmentes felülettel
és puha tapintású,
ergonomikus nyéllel,
választható:
ø 20 cm – 1550 Ft,
ø 24 cm – 1900 Ft,
ø 28 cm – 2300 Ft

további minták:

1200

Ft

párna

fa u
Zöld

i út

károly

Nagy

Várunk
szeretettel
új üzletünkben

tca

velúr huzattal,
méretek: 35 x 50 cm

a

Nyitás:
Zö

ldfa

utc
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Zö

ldfa

utc

a

Zö

ldf

Mój sklep

fa

ld
Zö

NOWOŚĆ

Blask Glamour
Zobacz kolekcję

Otul się miękkością

Etniczna oaza

Zobacz kolekcję

Zobacz kolekcję

Produkty

u

Zö
Ismerd meg kínálatunkat, aktuális újdonságainkat,
ldf
au
tca
inspirációkat, blogbejegyzéseinket...
egy szóval: a PEPCO világát!
Mindez megtalálható az alábbi címen

Különleges ajánlat, mely érvényes a megadott időpontban, illetve a készlet erejéig.
A képek tájékoztató jellegűek és kis mértékben eltérhetnek a valóságtól.
Eladás csak háztartási mennyiségben. Az árak bruttó árak és forintban értendok.
Akciós termékeink az első nap elfogyhatnak. *Az egységcsomagok nem megbonthatóak.

Zobacz kolekcję

Gazetka

tca

WWW.PEPCO.HU

Bogactwo Kwiatów

Menu

tca

au

Sklepy

Lépj velünk kapcsolatba!

hírlevél

facebook.com @pepcohu
/pepcohu

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

