
PEPPA MALACOS
VÁLTOZATBAN IS

Vár a játékok
   birodalma

3900  Ft

3100  Ft

gyerek sátor 
önfelállító, 

Mancs Őrjárat  
vagy Peppa Malac  
nyomott mintával, 

méretek: 75 x 75 x 90 cm

elemes buborékfújó
Mancs Őrjárat vagy Peppa Malac,  

118 ml buborékfújó folyadékkal, 
3 év feletti gyermekek számára

Az ajánlat 2022.05.19-től 2022.06.01-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.



Barbie játékbaba 
csúszdával és medencével,  
tartozékokkal, 3 évnél idősebb  
gyermekek számára

játékbaba  
motorcsónakban  
úszik a vízen, 3 év feletti  
gyermekek számára

játékbaba 
iszik és bilizik, a készlet  
tartalma: cumisüveg,  
nyálfogó kendő és bili,  
18 hónapnál idősebb  
gyermekek számára

játék kalózhajó 
fürdőszobai játék,
mozgatható részekkel,
vizet spriccelő ágyúval és  
2 labdával, 12 hónapnál  
idősebb gyermekek számára

Peppa Malac**  
vagy Zsoli** 

plüss, nyári ruhában,  
mag. 50 cm

gyurma 
fodrászszalon vagy grillkészlet, 
a készlet 4 gyurmás tégelyt 
és kiegeszítőket tartalmaz

5400  Ft

3100  Ft

3100  Ft

3100  Ft

3900  Ft

4600  Ft

további 
minták:

az ajánlat 2022.05.19-től 2022.06.01-ig érvényes
Az újságban szereplő termékeket megtalálod

 üzleteinkben bomba ár jelöléssel
BOMBA 

ÁR
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Hot Wheels készlet 
City Belvárosi autómosó vagy
Monster Trucks pálya,
a szett tartalmaz egy kisautót,
4 év feletti gyermekek számára

játék busz 
hanggal és világítással, hátrahúzós meghajtással, 
hossza 45 cm, a készlet tartalmazza az elemeket,  
3 év feletti gyermekek számára

világító ütőkészlet 
2 világító ütő, méretek: 26,5 x 29 x 2,5 cm,
és 3 világító tollaslabda, méretek: 12 x 8,5 x 8,5 cm, 
zöld vagy narancssárga,
a készlet tartalmazza az elemeket

roller 
3 kerekű, állítható  
kormánymagassággal,  
habszivacs markolattal,  
maximális terhelhetőség:  
50 kg

sétáló dinoszaurusz játék 
hangot ad ki és mozgatja a fejét és a farkát, méretek: 30,5 x 17,5 cm,  

3 évnél idősebb gyermekek számára, a készlet tartalmazza az elemeket

kardszárnyú delfin  
vagy dinoszaurusz plüss  
kardszárnyú delfin, hossza 60 cm
vagy dinoszaurusz, mag. 55 cm, 
12 hónapnál idősebb
gyermekek számára

3100  Ft

3900  Ft

3900  Ft 4600  Ft

6200  Ft

2300  Ft

további minták:

további minták:

az ajánlat 2022.05.19-től 2022.06.01-ig érvényes
Az újságban szereplő termékeket megtalálod

 üzleteinkben bomba ár jelöléssel
BOMBA 
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leggings 
95% biopamut  

és 5% elasztán,  
kislányoknak,  

bordázott anyagból,  
rávarrt mintával,  

méretek: 56-86 cm

kártyalapok 
madzagon, kontrasztos és színes,  

Disney mesehősöket tartalmazó  
rajzokkal, 3 hónapnál idősebb  

gyermekek számára

2 darabos 
body szett

100% pamut 
vagy magas 

pamuttartalommal, 
kislányoknak, 

fodros vállrésszel, 
nyomott mintával, 

többféle 
változatban, 

méretek: 62-92 cm 
*Egységár: 950 Ft/db

100% pamut  
kisgyermek együttes 
kislányoknak, felső nyomott mintával 
és rövidnadrág áttört hímzéssel és masnival, 
Marie cica vagy Minnie Egér nyomott mintával,  
méretek: 74-98 cm

100% pamut 
kisgyermek 

együttes 
kisfiúknak,

nyomott mintás body és rövidnadrág
gombokkal, méretek: 56-86 cm

2 darabos
body szett 
95% pamut és 5% elasztán,
kisfiúknak, Mickey Egér nyomott mintával,
méretek: 62-92 cm, *Egységár: 950 Ft/db

100% pamut
kisgyermek együttes 
kisfiúknak,  
póló és rövidnadrág, 
Lilo és Stitch 
vagy Mickey Egér 
nyomott mintával, 
méretek: 74-98 cm

gyerekkönyv 
leporelló, kontrasztos és színes,  
Disney mesehősöket tartalmazó rajzokkal,  
3 hónapnál idősebb gyermekek számára

940  Ft

1550  Ft

1550  Ft

1900  Ft 1550  Ft

1350  Ft

780  Ft

1900  Ft
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további együttes
minták:

további 
minták:

további 
minták:

további együttes
minták:

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

Certified by USB
TEX2765

‘organic’



100% biopamut
szabadidőnadrág

fiúknak, megköthető derékrésszel és  
kenguruzsebbel, nyomott mintával,

méretek: 104-134 cm

100% pamut póló
fiúknak, nyomott mintával,

méretek: 104-134 cm

100% pamut 
póló és rövidnadrág 
együttes 
fiúknak, nyomott mintával,  
méretek: 104-134 cm

rövidnadrág
mikroszálas anyagból,  
fiúknak,  
megköthető  
derékrésszel,  
nyomott mintával,
méretek: 
104-134 cm

szabadidőnadrág 
magas pamuttartalommal,  
megköthető derékrésszel és zsebekkel,  
sima, méretek: 104-134 cm

100% pamut trikó 
fiúknak, 4 színű,  
méretek: 104-134 cm

1550  Ft

1550  Ft

780  Ft

780  Ft
600  Ft

1200  Ft

1200  Ft

további 
minták:

   
további 
minták:

   

rövidnadrág 
mikroszálas anyagból,  
fiúknak, zsebekkel
és átlapolt övvel,
Scooby-Doo nyomott  
mintával,  
méretek: 104-134 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



rövidnadrág 
98% pamut és 2% elasztán, 
lányoknak, megköthető  
derékrésszel és zsebekkel,  
Mancs Őrjárat nyomott mintával,  
méretek: 104-134 cm

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

100% pamut top
lányoknak, rojtokkal,  

Mancs Őrjárat  
nyomott mintával, 

méretek: 104-134 cm

100% pamut ruha 
fodros vállrésszel,  

redőzött alsó résszel,  
gombos, sima,  

méretek: 104-134 cm

100% pamut
együttes
lányoknak, top nyomott mintával
és rövidnadrág masnival, sima,
méretek: 104-134 cm1550  Ft

1200  Ft

1200  Ft

1200  Ft

1550  Ft

az ajánlat 2022.05.19-től 2022.06.01-ig érvényes
Az újságban szereplő termékeket megtalálod

 üzleteinkben bomba ár jelöléssel
BOMBA 

ÁR



kalap 
lányoknak, nagy karimával,
neon elemekkel és díszzsinórral,
univerzális méret

100% pamut
rövidnadrág 

lányoknak, megköthető 
derékrésszel és zsebekkel,

méretek: 134-170 cm 

kalap 
lányoknak, nagy karimával,
díszzsinórral,  
univerzális méret

farmer rövidnadrág 
magas pamuttartalommal

és elasztánnal, fiúknak,
gumis és madzagos behúzással 

derékban, zsebekkel,
méretek: 134-170 cm

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

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

1200  Ft

1200  Ft

1200  Ft2300  Ft

780  Ft

1550  Ft

további 
minták:

   

az ajánlat 2022.05.19-től 2022.06.01-ig érvényes
Az újságban szereplő termékeket megtalálod

 üzleteinkben bomba ár jelöléssel
BOMBA 
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100% pamut
felső 
női,  
finom hímzéssel,  
méretek: S-XXXL

rövidnadrág 
lenvászonnal,
női,
laza szabású,
övvel és
zsebekkel,
nyomott mintával,
méretek: 34-42

100% pamut
ruha 
egyenes szabású,  
hátul gombbal, 
behúzással 
a derékrészen, 
méretek: 
36-44

blúz 
lenvászonnal, V-nyakkal és
megkötött ujjakkal, méretek: 36-46

100% viszkóz
nadrág 

magas derékkal,  
övvel és zsebekkel, 

méretek: 36-44

felső  
100% viszkóz elöl, 
95% viszkóz és  
5% elasztán hátul, 
megkötővel a nyakrészen, 
méretek: S-XXXL

2300  Ft

1900  Ft

2300  Ft

2300  Ft

2300  Ft

1900  Ft

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

BOMBA 
ÁR

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel



köntös 
női, szatén, megkötővel,
nyomott mintával, 
méretek: S/M, L/XL

hálóing 
női, szatén,  

nyomott mintával,  
méretek: S-XXL

100% pamut pizsama 
férfiaknak, sima póló zsebbel és
szövet rövidnadrág nyomott mintával,
méretek: M–XXL

alvómaszk 
szatén, nyomott mintával,  
univerzális méret

pizsama 
99% pamut és 1% viszkóz,  

női, fodrokkal  
díszített felsőrész  

és rövidnadrág,  
sima, méretek: S–XL 

2300  Ft

3900  Ft

2700  Ft

2700  Ft

600  Ft

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

BOMBA 
ÁR

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel



3 titokzokni szettben** 
pamut, elasztánnal, lányoknak, 

Lilo és Stitch mintával,
méretek: 31-38

*Egységár: 200 Ft/pár

2 darabos alsó szett** 
95% pamut és 5% elasztán,

lányoknak, széles gumis derékkal,
Lilo és Stitch nyomott mintával, 

méretek: 134-170 cm
*Egységár: 470 Ft/db

top** 
95% pamut
és 5% elasztán,
lányoknak,
széles gumival,
Lilo és Stitch
nyomott mintával,
méretek: 134-176 cm

100% pamut
pizsama**  

lányoknak,  
felső Lilo és Stitch 

nyomott mintával és  
sima nadrág, 

méretek: 134-176 cm

100% pamut  
pizsama
fiúknak, Jurassic World  
nyomott mintával,  
méretek: 92-128 cm

100% pamut  
pizsama 

fiúknak, Jurassic World  
nyomott mintával,  

méretek: 134-176 cm

1550  Ft

2300  Ft

2300  Ft

940  Ft

940  Ft

600  Ft
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az ajánlat 2022.05.19-től 2022.06.01-ig érvényes

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

BOMBA 
ÁR

2111238 Centexbel 

2111238 Centexbel 

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

**A termék a kiemelt üzletekben kapható.



takaró 
Mickey Egér vagy Minnie Egér 
nyomott mintával,  
méretek: 130 x 170 cm

összehajtható doboz 
Mickey Egér vagy Minnie Egér** 

nyomott mintával, 
méretek: 30 x 30 x 30 cm 

doboz 
bambuszból, Minnie Egér  
vagy Mickey Egér nyomott mintával,  
méretek: 24 x 12 x 7 cm

összehajtható tároló 
Mickey Egér vagy Minnie Egér 
nyomott mintával, 
méretek: 35 x 35 x 55 cm

összecsukható puff 
tároló résszel, Mickey Egér vagy

Minnie Egér nyomott mintával,
méretek: 31 x 31 x 31 cm

párna 
Minnie Egér nyomott mintával, 

méretek: 45 x 45 cm

2300  Ft

780  Ft

1200  Ft

2300  Ft

2300  Ft

2700  Ft
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további 
minták:

   

további minták:

az ajánlat 2022.05.19-től 2022.06.01-ig érvényes
Az újságban szereplő termékeket megtalálod

 üzleteinkben bomba ár jelöléssel
BOMBA 
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SH025 126239 TESTEX

SH025 126239 TESTEX

**A termék a kiemelt üzletekben kapható.



illatgyertya 
fém fedéllel, üvegben,

különböző illatváltozatok,
ø 13,5 cm, mag. 8 cm

fülbevaló  
szett 
6 pár, különböző  
változatok: arany vagy  
ezüst színben, 
különböző mintákkal  
a szettben

láda 
szív alakú függesztékkel,  
különböző méretek:  
25 x 15 x 14 cm – 1200 Ft,  
30 x 20 x 16 cm – 1900 Ft

váza 
üveg,  
mag. 30 cm

képkeret 
méretek: 13 x 18 cm

illatgyertya 
négyzet alakú üvegben,  

Cranberry Tea, White Scent 
vagy Lychee Mocktail 

illattal, különböző méretek: 
8 x 8 x 8 cm – 550 Ft, 

10 x 10 x 10 cm – 1200 Ft, 
12 x 12 x 12 cm – 1550 Ft

600  Ft

940  Ft

1550  Ft

2300  Ft

1200   
Ft-tól

550   
Ft-tól

további 
minták:

          

további 
minták:

   

további 
minták:

   
további 
minták:

    
  

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


