érezhető minőség,
szerethető áron

3100

Ft
függöny

bársony hatású,
méretek: 135 × 260 cm

SHHO 094418 TESTEX

2300

Ft
asztali lámpa

bársony hatású
lámpaernyővel
és fém talppal,
méretek: 17 × 17 × 39 cm

www.tuv.com
ID 1111230416:

ÚJ

KOLLEKCIÓ
Az ajánlat 2022.09.22-től 2022.10.05-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.

érezhető minőség,
szerethető áron

az ajánlat 2022.09.22-től 2022.10.05-ig érvényes

3100

2300

Ft

Ft

párna

függöny

bársony hatású huzattal,
méretek: 35 × 50 cm

bársony hatású,
méretek: 135 × 260 cm

SHHO 094418 TESTEX

2300

Ft

asztali lámpa

bársony hatású
lámpaernyővel
és fém talppal,
méretek: 17 × 17 × 39 cm

www.tuv.com
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illatgyertya

üvegtárolóban, fém fedéllel,
többféle illat- és színváltozatban,
ø 13,5 cm, mag. 8 cm

940

Ft-tól

1550

összehajtható doboz

takaró

Ft

puha, mikroszálas anyagból,
méretek: 130 × 170 cm

3100

további
minták:

Ft

nyomott mintával,
különböző méretek:
32 × 32 × 32 cm – 940 Ft,
átlátszó oldallal, fedéllel,
30 × 30 × 30 cm – 1550 Ft

SHHO 094418 TESTEX

további
minták:
további
minták:

kaspó

fém, fém lábakkal,
méretek: 15 × 15 × 50 cm

3100

Ft

doboz

többféle változatban:
24 × 14 × 10 cm – 600 Ft,
fogantyúval, 27 × 17 × 12 cm – 780 Ft,
34 × 20 × 14 cm – 1200 Ft,
fedéllel és fogantyúval, 38 × 24 × 17 cm – 1550 Ft,
42 × 28 × 19 cm – 1900 Ft

600
Ft-tól

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
üzleteinkben bomba ár jelöléssel
váza

tök formájú dekoráció

üveg, dekoratív
faelemmel,
ø 14,5 cm, mag. 23 cm

3900

kerámia,
méretek:
16,5 x 16,5 x 20 cm

Ft

2300

Ft

őszi dekoráció

méretek: 48,5 × 41,5 × 7 cm

1550
780

Ft

Ft

sünis dekoráció
méretek: 11 × 8 × 6 cm

9200
puff

puha,
geometrikus mintával,
méretek: 38 × 38 × 38 cm

Ft

kosár

bambuszból, textil bélessel,
többféle változatban, méretek:
21 × 14 × 12 cm – 780 Ft,
30 × 18 × 18 cm – 1550 Ft,
33 × 22 × 20 cm – 1900 Ft,
36 × 26 × 22 cm – 2300 Ft,
39 × 29 × 24 cm – 3100 Ft

780
Ft-tól

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

facebook.com @pepcohu
/pepco.hu

2 darabos bögre szett
porcelán, arany
színű elemekkel, 360 ml
*Egységár: 775 Ft/db

1550

Ft

teáskanna melegítővel
boroszilikát üvegből,
hő- és hidegálló,
alkalmas mikrohullámú
sütőben való melegítésre
és mosogatógépben való
tisztításra, 1,5 l

1200

3900

Ft-tól

tányér

Ft

kőcserép hatású, többféle változatban:
desszertes tányér, ø 21 cm – 1200 Ft,
mélytányér, ø 15,4 cm – 1550 Ft,
lapostányér, ø 26,5 cm – 1900 Ft

940

Ft

bögre

kőcserép hatású, 380 ml

termosz

rozsdamentes acél,
530 ml

2700

Ft

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
üzleteinkben bomba ár jelöléssel

600

4 késből álló szett
késtartóval

Ft

famintás tartóval,
a szett tartalma:
szakácskés, 20 cm,
univerzális kés, 20 cm,
kenyérvágó kés, 19,5 cm,
zöldség- és gyümölcskés, 9 cm

papírtörlő
tartó
fém,
mag. 28,5 cm

3100

borsőrlő

kerámiaőrlővel,
mag. 30 cm

3100

Ft

Ft

gyümölcskosár
fém, ø 23 cm

1200

Ft

3900

edényszárító

Ft

fém, fából készült fogantyúval,
méretek: 46 × 26 × 18 cm

kenyértartó

fém, bambuszfedéllel
és nyitható elülső oldallal,
méretek: 35,5 × 21,5 × 20 cm

6200

Ft

érezhető minőség,
szerethető áron

az ajánlat 2022.09.22-től 2022.10.05-ig érvényes

fogkefetartó

kerámia

1200

Ft

szappanadagoló

kerámia

940
1550

Ft-tól

Ft

100% pamut
törölköző

különböző
méretek:
50 × 100 cm – 1550 Ft
vagy 70 × 140 cm – 3100 Ft

14.HPK.51859 HOHENSTEN HTTI

2300

Ft

fürdőszobai szőnyeg
SH025 176864 TESTEX

puha, finom sörtékkel,
méretek: 50 × 80 cm

3100

Ft

fürdőszobai szemetes
fém, pedálos, 10 l

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
üzleteinkben bomba ár jelöléssel
konyhai
kiegészítők

takarító
eszközök

különböző változatok:
mosogatókefe,
rugalmas,
kerek nyéllel – 470 Ft,
mosogatókefe
csúszásmentes
szilikonnyéllel – 470 Ft,
üvegmosó kefe – 470 Ft

470

lapos, háromszög
alakú felmosó,
fémből készült
teleszkópos
nyéllel – 1900 Ft,
cserélhető
felmosófej – 940 Ft

940

Ft

Ft-tól

1200

Ft

takarító eszközök

kézi seprű lapáttal – 1200 Ft,
portörlő, mikroszálas
anyagból – 1200 Ft

BranQ szemeteskosár

szelektív hulladékgyűjtéshez,
fogantyúval, különböző változatok:
papír, üveg vagy műanyag
tárolására, 10 l

1200

Casa Si ruhaszárító

fém, összecsukható,
méretek széthajtott állapotban:
128 × 63,5 × 128 cm,
méretek összecsukott állapotban:
63,5 × 159 × 2,5 cm

6200

Ft

Ft

1200
Ft-tól

Shell tárolódoboz

dombornyomott mintával,
fedéllel, különböző változatok:
6 l – 1200 Ft,
13 l – 1900 Ft

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

kapucnis kabát

lányoknak,
puha anyagból,
díszgömbökkel,
méretek: 104–134 cm

téli kabát, lányoknak,
szőrme elemekkel,
cipzáras, zsebekkel,
nyomott mintával,
méretek: 104–134 cm

5000

2700

Ft

pulóver

fiúknak,
nyomott mintával,
méretek: 104-134 cm

940
1900
pulóver

polár, lányoknak,
cipzáros, Minnie Egér
nyomott mintával,
méretek: 104–134 cm

1900

nadrág

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

Ft

4600
Ft

kapucnis
kabát

téli kabát, fiúknak,
cipzáras, zsebekkel és
Pókember nyomott mintával,
méretek: 104–134 cm

2300
Ft

Ft

farmernadrág

elasztánnal,
fiúknak, zsebekkel,
hímzéssel a zsebeken,
méretek: 104–134 cm

Ft

Ft

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
üzleteinkben bomba ár jelöléssel

1200

3100

Ft

övtáska

lányoknak, egyrekeszes,
cipzáras, állítható
pántokkal, FlyHigh
felirattal

fiúknak, hímzett
FlyHigh felirattal,
fejkörméret:
54–56 cm

2300
1200

Ft

Ft

2 zokni szettben

magas pamuttartalommal
és elasztánnal,
lányoknak vagy fiúknak,
FlyHigh mintával,
méretek: 31–38
*Egységár: 390 Ft/pár

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX

lányoknak, hímzett
FlyHigh felirattal,
fejkörméret: 54–56 cm

egyrekeszes,
külső cipzáras
zsebbel,
állítható pántokkal,
FlyHigh felirattal

lányoknak, zsebekkel,
FlyHigh felirattal,
méretek: 134–170 cm

sapka

Ft

hátizsák
fiataloknak

100% pamut
kapucnis pulóver vagy
szabadidőnadrág

3900

sapka

100% pamut
kapucnis pulóver vagy
szabadidőnadrág
fiúknak, zsebekkel,
FlyHigh felirattal,
méretek: 134–170 cm

780 3900
Ft

Ft

Ft

érezhető minőség,
szerethető áron

4600

az ajánlat 2022.09.22-től 2022.10.05-ig érvényes

Ft

hátizsák

pulóver vagy
szabadidőnadrág

steppelt, kulső
cipzáras zsebbel,
fogantyúval és
állítható pántokkal,
Cardio Bunny mintával

pamut, Cardio Bunny
nyomott mintával,
pulóver vagy
laza szabású nadrág,
zsebekkel,
méretek: XS–XL

4600

további
minták:

7800

Ft

Ft

kapucnis kabát
steppelt, patentos,
zsebekkel és ovális
alsó résszel,
Cardio Bunny
mintával,
méretek: S–L

4600
940

Ft

sportcipő

Ft

2 zokni szettben

magas pamuttartalommal,
női, Cardio Bunny mintával,
méretek: 35–38, 39–42
*Egységár:
470 Ft/pár
20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

női,
Cardio Bunny
mintával,
méretek: 36–41
további
minták:

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
üzleteinkben bomba ár jelöléssel
válltáska

dombornyomott,
Cardio Bunny mintával

3900

palacktartó táska

Ft

2300

dombornyomott, állítható pántokkal,
Cardio Bunny mintával

2300

Ft

sapka

Ft

vastag,
kötött anyagból,
felvarróval,
univerzális méretben
további
minták:

4600

Ft

kapucnis
pulóver vagy
szabadidőnadrág

pamut,
Cardio Bunny mintával,
pulóver vagy
laza szabású nadrág,
zsebekkel,
méretek: XS–XL

Az INTERTEK a termékminőségi és -biztonsági ellenőrzési szolgáltatások globális szolgáltatója különböző
iparágak számára. Az INTERTEK átfogó minőségbiztosítási tanúsítvány megerősíti a termék azon
tulajdonságainak meglétét, amelyet a gyártó előírt.

bokacsizma

• masszív, csúszásmentes talppal

megerősített orr-résszel és gumival az oldalsó részeken,
masszív, csúszásmentes talppal és magas felsőrésszel,
amely megtartja a bokát,
lányoknak, méretek: 32–37 – 3900 Ft,
vagy női**, méretek: 36–41 – 5400 Ft

• olyan felülettel, amely megakadályozza a víz bejutását,
és amely megkönnyíti a lábbelik tisztán tartását
• bélelt belső résszel

3900

• magas felsőrésszel, amely megtartja a bokát
• kisgyermekeknek könnyen használható tépőzárral vagy cipzárral

Ft-tól

bakancs

fiúknak,
bélelt belső résszel,
tépőzáras,
méretek: 22–32

Ft

3900

bakancs

bakancs

lányoknak,
bélelt belső résszel,
fűzős,
műszőrmével díszítve,
méretek: 22–31

3100

fiúknak,
bélelt belső résszel,
fűzős,
méretek: 33–39

Ft

2700

bokacsizma

Ft

lányoknak,
bélelt belső résszel,
műszőrmével díszítve,
méretek: 32-37

érezhető
minőség
szerethető
áron

2300

bokacsizma

Ft

Lépj velünk kapcsolatba

/PEPCOHU

@pepcohu

pepco.hu

lányoknak, bélelt belső résszel,
műszőrmével díszítve,
méretek: 22–31

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

3100

Ft
**A termék a kiemelt üzletekben kapható.

3100

Ft

bokacsizma

női,
bélelt belső résszel,
méretek: 36-41

Vásárolj
gondtalanul
Használd ki a 30 napos
pénzvisszafizetési garanciát.
***A 30 napos pénzvisszafizetési garancia
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.

