
Az ajánlat 2022.03.24-től 2022.04.06-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.

érezhető minőség, 
           szerethető áron

Természet 
ihlette otthon

ÚJ KOLLEKCIÓ
HAMAROSAN AZ ÜZLETEKBEN



az ajánlat 2022.03.24-től 2022.04.06-ig érvényesérezhető minőség, 
           szerethető áron

tengerifű kosár
választható méretek: 22 x 14 x 11 cm – 1200 Ft,
fülekkel: 26 x 18 x 13 cm – 1550 Ft,
31 x 23 x 15 cm – 2300 Ft, 36 x 28 x 17 cm – 3100 Ft

szójagyertya
kerámia tartóban, fedéllel, 
illatok: Amber & Herbs vagy 
Black Rose & Oud, égési idő
kb. 22 óra, ø 11 cm, mag. 8,5 cm

szőnyeg
juta anyagból, különböző változatok:
egyszínű, ø 100 cm – 4600 Ft,
kétszínű, ø 100 cm – 5400 Ft

doboz
textil, bambusz fülekkel, 

választható méretek:
27 x 16 x 12 cm – 1200 Ft,
31 x 21 x 14 cm – 1550 Ft,
35 x 24 x 16 cm – 1900 Ft

2 darabos
kosár szett
fonott, méretek:
10 x 10 x 7,5 cm

*Egységár:
195 Ft/db

kosár
természetes anyagokból, 

fülekkel, különböző változatok: 
ø 31 cm, magassága 29 cm – 3100 Ft, 

ø 34 cm, magassága 32 cm – 3900 Ft, 
ø 39 cm, magassága 36 cm – 5400 Ft

4600
Ft-tól

1200
Ft-tól

1550Ft

390Ft

3100
Ft-tól

1200
Ft-tól

további 
minták:

további 
minták:

Amber & Tonka Patchouli Teakwood



Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

hőálló edény
sütéshez, fagyasztáshoz
és tároláshoz, műanyag fedéllel,
különböző változatok: 
térfogat 1,3 l – 1900 Ft,
térfogat 2,25 l – 2300 Ft

sütőforma
tapadásmentes bevonattal, kis négyszögletes,
méretek: 28 x 15,2 x 7,5 cm – 1200 Ft, 
tortaforma  fogantyús fedéllel, ø 24 cm – 2300 Ft, 
négyszögletes fogantyús fedéllel,
méretek: 43 x 29 x 6 cm – 2300 Ft

10 darabos
sütőforma szett
szilikon, mini kuglóf sütéshez, ø 7 cm
*Egységár: 94 Ft/db

tálalószett
a szettben: tálalódeszka,

méretek: 28,5 x 38 cm
és 3 darabos sajtkés szett

szilikon 
nyújtólap

nyomott mintával, 
méretek: 40 x 50 cm

1900
Ft-tól

1200
Ft-tól

940Ft

3100Ft

1550Ft

további 
minták:



@pepcohufacebook.com
/pepco.hu

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

felső
95% pamut és 5% viszkóz, 
rávarrt kövekkel, 
díszvarrásokkal a vállrészen 
és eldolgozatlan szegéllyel,
méretek: S–XXL

felső
95% viszkóz és 5% elasztán, 

rávarrt mintával,
méretek: S–XXL

100% pamut blúz
V-nyakkal, gombos, 
nyomott mintával, méretek: 36-46

jeggings 
pamut, elasztánnal, kényelmes 
széles gumis derékrésszel, 
méretek: 36-44

leggings 
95% pamut és 5% elasztán,
kontrasztos betéttel
oldalt a lábszáron,
méretek: S–XXL

100% pamut
felső

fényes nyomott mintával, 
méretek: S-XXXL

100% pamut
felső 

fényes Looney Tunes 
rávarrt mintával, 
méretek: S–XXL

2300Ft

2300Ft

1900Ft

1900Ft

1900Ft

1550Ft

2300Ft



Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

100% pamut
felső
csillámos nyomott mintával, 
méretek: S-XXXL

szabadidőnadrág
pamut, zsebekkel és felhajtott szárvéggel, 

sima, méretek: S–XXL

farmernadrág 
pamut, viszkózzal és elasztánnal,
laza szabású, magas derékkal, zsebekkel 
és megköthető derékrésszel, méretek: 36-44

100% pamut 
farmering 

V-nyakkal, zsebekkel, 
elvágással és fodorral, 

gombos, 
méretek: 36-46

100% pamut 
farmerruha 
övvel, elvágással 

és fodorral, méretek: 36-44

3900Ft

1550Ft

2300Ft

3100Ft

3100Ft

további 
minták:

további 
minták:



az ajánlat 2022.03.24-től 2022.04.06-ig érvényesérezhető minőség, 
           szerethető áron

100% pamut
szabadidőnadrág
díszítéssel a zsebeken 
és megköthető derékrésszel,
méretek: 134-170 cm

100% pamut ing
gallérral és zsebbel, 

gombos, ujjaknál 
gombos visszahajtással, 

méretek: 134-170 cm

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

body 
bordázott
anyagból,
hímzéssel,

méretek:
134-170 cm

nadrág
98% pamut és 2% elasztán,

zsebekkel és visszahajtott
lábszárvégekkel,

méretek: 134-170 cm

100% pamut
felső 

rövid, gumis alsó 
szegéllyel,

nyomott mintával,
méretek: 134-170 cm

2700Ft

1200Ft

1550Ft

3100Ft

1200Ft

1200Ft

további 
minták:

további 
minták:



Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

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

farmernadrág 
pamut, elasztánnal,
nyomott mintával a zsebnél,
méretek: 104-134 cm

ruha
pamut bélésű tüll szoknyával
és csillámos övvel, 
Minnie Egér nyomott mintával,
méretek: 104-134 cm

farmerszoknya
magas pamuttartalommal,
Minnie Egér nyomott mintával, 
méretek: 104-134 cm

leggings
95% pamut és 5% elasztán,

nyomott mintával,
méretek: 104-134 cm

100% pamut
felső

fodros ujjrésszel,
nyomott mintával,

méretek: 104-134 cm

100% pamut
ing

galléros,
gombokkal,

méretek: 
104-134 cm

780Ft

2300Ft

2300Ft

2300Ft

780Ft

780Ft

1200Ft

további 
minták:

további 
minták:



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

SGHO045544 TESTEX

nadrág
99% pamut és 1% elasztán,
3 színű gumival és megköthető
derékrésszel, zsebekkel
és rávarrt mintával,
méretek: 74-98 cm

kisgyermek együttes**
vékony farmeranyagból,
magas pamuttartalommal,
ruha fodrokkal és hímzéssel,
alsórész és fejpánt
masnival, méretek: 62-92 cm

térdzokni
magas pamuttartalommal,
szatén masnival,
méretek: 0-24 hó

100% pamut
felső
nyomott mintával,
méretek: 80-98 cm

leggings
95% pamut 
és 5% elasztán,
nyomott mintával, 
méretek: 74-98 cm

100% pamut
póló**

nyomott mintával,
méretek: 80-98 cm1900Ft

600Ft

600Ft

2700Ft

470Ft

600Ft

további 
minták:

további 
minták:

minta 
a zseben

**A termék a kiemelt üzletekben kapható.

ruha
fodrokkal és 
hátul gombokkal, 
méretek: 74-98 cm

1550Ft



Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

6 darabos homokozó
játék készlet
a készlet tartalma: összecsukható vödör, 
gereblye, lapát, locsolókanna
és 2 forma

építőipari játékjármű
hanggal és fénnyel,
különböző változatok: kotrógép, 
rakodógép, dömper, 
3 év feletti gyermekek számára

7 darabos homokozó
játék készlet
a készlet tartalma: kocsi, vödör,
gereblye, lapát, locsolókanna
és 2 forma

10 darabos homokozó
játék készlet
a készlet tartalma: vár alakú vödör,
szita, gereblye, lapát, 
locsolókanna és 5 forma

buborékfújó
a szett tartalmaz 120 ml
szappanbuborék-folyadékot,
3 év feletti gyermekek számára

5 darabos homokozó
játék készlet 
a készlet tartalma:

kisautó, gereblye, lapát és 2 forma,
különböző változatok1550Ft

3100Ft

3100Ft

2300Ft

1200Ft

940Ft

KEVESEBB MŰANYAG, TÖBB MÓKA!
Az alábbi játékok 40%-al kevesebb 
műanyagot tartalmaznak! Ehelyett 
gyártásukkor környezetbarát anyagot 
használtak: búzaszalmát. 
Így gyerekjáték törődni a bolygónkkal!

Ec
oF

riendly Plastic

M
A

D
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Ec
oF

riendly Plastic

M
A

D
E OF WHEAT STRAW



az ajánlat 2022.03.24-től 2022.04.06-ig érvényesérezhető minőség, 
           szerethető áron

reggeliző szett 
porcelán, nyuszis mintával,
különböző változatok: 
desszertes tányér, ø 19 cm – 780 Ft, 
bögre, 450 ml – 780 Ft,
salátás tál, ø 14 cm – 780 Ft

6 személyes evőeszköz készlet 
24 darabos, 6 kanál, 6 villa, 6 kés és 6 kiskanál, 
rozsdamentes, mintás 

üveg tároló 
nyuszi mintás 
kerámia fedéllel, 1 l

porcelán bögre 
nyuszis mintával, 

 400 ml

780Ft

4600Ft

1200Ft

780Ft

további 
minták:

további 
minták:



Húsvéti ajánlat

tányér
porcelán,
virágos mintával, ø 27 cm

bögre
porcelán, 
virágos mintával, 
 350 ml

csésze 
csészealjjal 
porcelán, virágos mintával, 
 400 ml

tál 
porcelán,

virágos mintával,
ø 14 cm, mag. 8,7 cm

salátás tál 
porcelán,

virágos mintával, 
ø 23 cm

desszertes tányér 
porcelán, 

virágos mintával, ø 21 cm

1550Ft

1200Ft

780Ft

940Ft

2300Ft

940Ft



Lépj velünk kapcsolatba

Használd ki a 30 napos  
pénzvisszafizetési garanciát.  

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

 

Vásárolj  
gondtalanul

pepco.hu /PEPCOHU @pepcohu

Ügyfélszolgálat

9:00 – 15:00
E-mail: 

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

áron

érezhető
minőség

szerethető
áron

Lépj velünk kapcsolatba

Használd ki a 30 napos  
pénzvisszafizetési garanciát.  

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

 

Vásárolj  
gondtalanul

pepco.hu /PEPCOHU @pepcohu

Ügyfélszolgálat

9:00 – 15:00
E-mail: 

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

áron

Lépj velünk kapcsolatba

Használd ki a 30 napos  
pénzvisszafizetési garanciát.  

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

 

Vásárolj  
gondtalanul

pepco.hu /PEPCOHU @pepcohu

Ügyfélszolgálat

9:00 – 15:00
E-mail: 

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

áron
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.

Húsvéti ajánlat

nyúl dekoráció 
bolyhozott, masnival, 
2 választható változat, 
méretek: 9 x 6 x21 cm, 
10 x 9 x 16 cm

6 darabos tojás 
dekoráció szett
függesztőkkel és tollakkal,
különböző színekben, ø 6 cm
*Egységár: 65 Ft/db

nyúl dekoráció 
tojással a kosárban,
arany vagy ezüst elemekkel,
méretek: 5 x 5 x 15,5 cm

nyúl 
dekoráció 
bolyhozott, masnival, 
2 választható változat, 
mag. 18 cm vagy 23 cm 

áttört mintás tojás 
kerámia, ø 12 cm, 

mag. 16 cm

nyúl dekoráció 
porcelán, 

arany elemekkel, 
méretek: 11 x 12 x 28 cm

kaspó  
kerámia, 

tojáshéj formában, 
gyöngyház kivitel, 

ø 11,5 cm, mag. 12,5 cmdekoráció üvegben 
tojásokkal, tollakkal és szénával,  

ø 7 cm, mag. 11 cm

940Ft

1550Ft

940Ft

390Ft

1900Ft

940Ft

780Ft

550Ft

további 
minták:


