
1550  Ft

1200  Ft

4 darabos
pohár szett

dombornyomott mintával,
különböző színű szettek, 300 ml

*Egységár: 387,50 Ft/db

2 darabos
párna szett
székre, kétoldalas,
különböző változatok,
méretek: 40 x 40 cm
*Egységár: 600 Ft/db

SHHO 094418 TESTEX  

A tavasz
színeiben

Az ajánlat 2022.04.21-től 2022.05.04-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.



   

   

   

további  
minták:

további  
minták:

további  
minták: 2300 Ft

2300 Ft

1550 Ft

940  
Ft-tól

780 Ft

780 Ft

320 Ft

italadagoló 
csappal 
gyümölcstartó szűrővel,  
térfogat: 3,4 l

fagylaltos  
kehely 

üveg, 475 ml

2 darabos
pohár szett 
koktélokhoz, 460 ml
*Egységár: 390 Ft/db

kancsó 
hideg italokhoz,  

üveg, 1,2 l

4 darabos
pohár szett 

dombornyomott mintával,
különböző színű szettek,300 ml

*Egységár: 387,50 Ft/db

4 darabos
pohár szett 

dombornyomott mintával,
különböző színű szettek, 320 ml

*Egységár: 575 Ft/db

üveg tároló 
fa tetővel,
különböző változatok:
750 ml – 940 Ft,
1,25 l – 1200 Ft

az ajánlat 2022.04.21-től 2022.05.04-ig érvényes
BOMBA 

ÁR
Az újságban szereplő termékeket megtalálod

 üzleteinkben bomba ár jelöléssel



napelemmel
működtetett

éjszakai
kép

   

SHHO 094418 TESTEX

SHHO 094418 TESTEX

további  
minták:

   
további 
minták:

2300 Ft

1900 Ft
3100 Ft

1200 Ft

4600 Ft

2300 Ft

LED lámpa 
fém kosárban,

akasztóval,
ø 15 cm,

mag. 18 cm
az elemek

külön kaphatók

LED égősor
70 égővel 

napelemes,
színváltós,

fehér vagy többszínű

takaró
mikroszálas anyagból,  
nyomott mintával,  
méretek: 130 x 170 cm

kaspó
műanyag, betonra
emlékeztető külső borítással, 
a növények ültetését
és ápolását elősegítő 
speciális betéttel
méretek: 22,5 x 22,5 x 42 cm,
betét: 22 x 22 x 17,5 cm

kaspó
műanyag,

betonra emlékeztető
külső borítással,

a növények ültetését és
ápolását elősegítő

speciális füles betéttel,
méretek: 26,5 x 26,5 x 50 cm,

betét: 26 x 26 x 20,5 cm

2 darabos
párna szett 
székre, kétoldalas,
megkötő zsinórral,
méretek: 40 x 40 cm
*Egységár: 600 Ft/db

az ajánlat 2022.04.21-től 2022.05.04-ig érvényes
BOMBA 

ÁR
Az újságban szereplő termékeket megtalálod

 üzleteinkben bomba ár jelöléssel



      

          
Amber & Tonka     Patchouli        Teakwood    Amber & Herbs 

    
  

további  
minták:

további  
minták:

3100 Ft

780 Ft

1900 Ft

1200 Ft

1550 Ft

4600 Ft

szójagyertya 
fedeles üveg

tárolóban, 
Black Rose

& Oud illattal,
égési idő

kb. 22 óra, ø 11 cm,
mag. 8,5 cm

kisasztal
összecsukható,
fa, ø 37,8 cm,
mag. 45 cm

díszlevelek 
színezett, mag. 46 cm

doboz 
fa, faragott 
zárható fedéllel,
méretek:
22 x 13,5 x 11 cm

váza 
újrahasznosított üvegből,
méretek: 10 x 17 cm

dekoráció 
álló, fém elemekkel, 

mag. 43 cm

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

BOMBA 
ÁR

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel



I’m made from

RECYCLED 
PLASTIC

I’m made from

RECYCLED 
PLASTIC

I’m made from

RECYCLED 
PLASTIC

1200  
Ft-tól

1200 Ft

550 Ft

2300 Ft

1200 Ft

550 Ft

kefe 
mosogatáshoz,
újrahasznosított  
műanyagból, 
tölgyfa  
nyéllel

kézi seprű
lapáttal 

újrahasznosított  
műanyagból,  

tölgyfa nyéllel

portörlő  
tölgyfa nyéllel

CURVER tároló 
áttört mintával, fedéllel és fülekkel,  

4 l, méretek: 26,8 x 18,6 x 12,4 cm – 1200 Ft,
11 l, méretek: 36,3 x 27 x 13,8 cm – 1550 Ft,
17 l, méretek: 36,3 x 27 x 22,2 cm – 1900 Ft

partvis 
söpréshez,  

tölgyfa rúddal

3 darabos
szivacs szett
cellulózból
*Egységár: 183,33 Ft/db70% GRS Recycled post-consumer polypropylene,  

certified NSF C0633449-1

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

BOMBA 
ÁR

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel



1550 Ft

1550 Ft

1550 Ft

2700 Ft

2700 Ft

3900 Ft
buborékfújó gép  

torony alakú, elemes,
szappanbuborék-folyadékkal,

3 év feletti gyermekek számára,
az elemek külön kaphatók

játékhajó
kiegészítőkkel
strandjáték

5 darabos
fürdőszobai
játék készlet 
horgászbot és 4 kishal,  
3 év feletti gyermekek számára

buborékfújó 
dupla, 170 ml szappanbuborék-

folyadékkal és tányérral

6 darabos 
homokozójáték
készlet 
a készlet tartalma: 
vár alakú vödör, szita, 
lapát, gereblye és 3 forma

8 darabos
homokozójáték
készlet bőröndben 
a készlet tartalma:
gurulós bőrönd szökőkúttal, lapát,  
gereblye és formák, 3 év feletti  
gyermekek számára

Ec
oF

riendly Plastic

M
A

D
E OF WHEAT STRAW

Ec
oF

riendly Plastic

M
A

D
E OF WHEAT STRAW

az ajánlat 2022.04.21-től 2022.05.04-ig érvényes
BOMBA 

ÁR
Az újságban szereplő termékeket megtalálod

 üzleteinkben bomba ár jelöléssel



   

   

   

   
további  
minták:

további  
minták:

további  
minták:

további  
minták:

2700 Ft

780 Ft

940 Ft

780 Ft

1550 Ft

940 Ft

100% biopamut
felső

kislányoknak, fodros ujjrésszel 
és nyomott mintával, 

rózsaszín, zsebbel vagy 
fehér, hátsó gombolással,

méretek: 80-98 cm

100% biopamut  
hálózsák 
kisgyermekeknek,  
cipzárral, nyomott mintával

100% pamut
póló 
kisfiúknak, patentos,
nyomott mintával,
méretek: 80-98 cm

100% pamut  
pólya 

kisgyermekeknek,
nyomott mintával,  

méretek: 100 x 100 cm

100% biopamut  
rövidnadrág 
kislányoknak,  
megkötővel és zsebbel,  
méretek: 74-98 cm

100% biopamut
rövidnadrág 
kisfiúknak,  
megkötővel,  
zsebekkel és rávart mintával,  
méretek: 74-98 cm

Certified by  
CERES-0532 by CERES

‘organic’

Certified by  
CERES-0532 by CERES

‘organic’

Certified by  
CERES-0532 by CERES

‘organic’

BIOPAMUT BIOPAMUT

BIOPAMUT BIOPAMUT

BIOPAMUT

az ajánlat 2022.04.21-től 2022.05.04-ig érvényes
BOMBA 

ÁR
Az újságban szereplő termékeket megtalálod

 üzleteinkben bomba ár jelöléssel



   

   

   

780 Ft

780 Ft

780 Ft

1200 Ft

1200 Ft

1200 Ft

1900 Ft
ruha  
lányoknak, pamut alsórésszel  
és tüll szoknyával, fodros ujjrésszel  
és rávarrt mintával, méretek: 104-134 cm

leggings** 
95% pamut és 5% elasztán, lányoknak,

nyomott mintával, méretek: 104-134 cm

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

100% pamut felső 
lányoknak,

visszahajtott ujjvéggel és
átfordítható flitterekkel,

méretek: 104-134 cm

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

100% pamut overál** 
lányoknak, pántos, fodrokkal és zsebekkel,
nyomott mintával, méretek: 104-134 cm

2 darabos felső szett 
100% pamut, lányoknak, a szett egy
nyomott mintás és egy sima felsőt tartalmaz,
méretek: 104-134 cm, *Egységár: 600 Ft/db

további  
minták:

további  
minták:

további  
minták:

BIOPAMUT

** A termék a kiemelt üzletekben kapható.

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

BOMBA 
ÁR

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel



780 Ft

780 Ft

470 Ft

1200 Ft

3100 Ft

2 darabos
100% pamut

szabadidőnadrág
szett 

fiúknak, megkötővel
és zsebekkel,

különböző színekben,
méretek: 104-134 cm

*Egységár: 1550 Ft/db

2 darabos
100% pamut

póló szett 
fiúknak, a szett

egy nyomott mintás és 
egy sima pólót tartalmaz

méretek: 104-134 cm
*Egységár: 600 Ft/db

rövidnadrág
fiúknak, megkötővel,  
zsebekkel és nyomott mintával,  
méretek: 104-134 cm

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

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

BIOPAMUT

BIOPAMUT

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

BOMBA 
ÁR

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel



1550 Ft

1550 Ft

1550 Ft

1550 Ft

1550  
Ft-tól

2300 Ft

1200 Ft

100% pamut rövidnadrág 
lányoknak, magas derékkal, övvel
és zsebbel, méretek: 134-170 cm

100% pamut póló
vagy szabadidőnadrág 
fiúknak, Csillagok háborúja
nyomott mintával,
méretek: 134-170 cm,
póló - 1550 Ft,
szabadidőnadrág - 2700 Ft

100% pamut felső 
női, hímzett elülső

résszel, méretek: S-XXL

100% biopamut
rövidnadrág

fiúknak, megkötővel,
zsebekkel és nyomott mintával,

méretek: 134-170 cm

100% pamut
felső 

lányoknak,  
fodrokkal  

a vállrészen  
és rávarrt mintával, 

méretek: 134-170 cm

100% pamut
blúz

lányoknak, gombos
zsebbel és megkötővel,

nyomott mintával,
méretek: 134-170 cm

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

további  
minták:

   

BIOPAMUT

az ajánlat 2022.04.21-től 2022.05.04-ig érvényes



2300 Ft

2300 Ft

3100 Ft

3100 Ft

3900 Ft

3900 Ft

4600 Ft

Cardio Bunny  
leggings 
kerékpározáshoz, rövid,
kontrasztos részekkel
és cipzáras zsebbel
az övrészen,
méretek: XS-XL

Cardio Bunny  
sportpulóver
álló gallérral,  
cipzárral, kontrasztos  
varrásokkal és hüvelykujj  
bújtatóval, méretek: XS-XL

100% pamut  
baseball sapka** 
univerzális méret,  
tépőzáras állítás

Cardio Bunny  
rövidnadrág 
kerékpározáshoz, 2 részes,
nyomott mintával,
sima belső leggings,
méretek: XS-XL

Cardio Bunny  
sportleggings 
nyomott mintával, méretek: XS-XL

Cardio Bunny  
sportcipő** 
női, fűzős,  
méretek: 36-41

övtáska  
cipzárral,  
cipzáras zsebbel

**A termék a kiemelt üzletekben kapható.



3900 Ft

3100 Ft

3100 Ft

3100 Ft

2300 Ft

2300 Ft

940 Ft

Cardio Bunny  
sportfelső
95% pamut és 5% elasztán,
összehúzó zsinórral,
nyomott mintával,
méretek: XS-XL

2 Cardio Bunny
sportzokni szettben
magas pamuttartalommal
és fémszállal, különböző
mintákkal a szettben,
méretek: 35-38, 38-42
*Egységár: 470 Ft/pár

Cardio Bunny  
papucs** 
méretek: 36-41

Cardio Bunny  
sportleggings 

nyomott mintával,  
méretek: XS-XL

Cardio Bunny  
rövidnadrág 
kerékpározáshoz, 2 részes, sima,  
nyomott mintás belső leggings,  
méretek: XS-XL

Cardio Bunny  
sporttop 

95% pamut és 5% elasztán,  
nyomott mintával,  

méretek: XS-XL

Cardio Bunny  
rövidnadrág 
95% pamut és 5% elasztán, 
zsebekkel és nyomott  
mintával a száron,  
méretek: XS-XL

**A termék a kiemelt üzletekben kapható.

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 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.

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


