
1550 
Ft-tól

sherpa pulóver
állig érő cipzárral, többféle mintával,

lányoknak, méretek: 104-134 cm – 1550 Ft, 
férfi, méretek: M-XXL vagy 

női, méretek: S-XXL – 3100 Ft

Várnak az őszi  
kalandok

Az ajánlat 2022.10.06-tól 2022.10.19-ig vagy a készlet erejéig érvényes.



3100 Ft

1550 Ft

2300 Ft

1550 Ft

1550 Ft

1550 Ft

sherpa pulóver
női, állig érő cipzárral,
nyomott mintával,
méretek: S-XXL

sherpa pulóver
lányoknak, állig érő cipzárral,,
nyomott mintával,
méretek: 104-134 cm

sherpa pulóver
lányoknak, zsebbel,
állig érő cipzárral,
nyomott mintával,
méretek: 134-170 cm

sherpa pulóver
kislányoknak, állig érő
cipzárral, nyomott mintával,
méretek: 74-98 cm

sherpa pulóver
kislányoknak, állig érő cipzárral,
nyomott mintával,
méretek: 74-98 cm

sherpa pulóver
kisfiúknak, állig érő cipzárral,
nyomott mintával,
méretek: 74-98 cm

az ajánlat 2022.10.06-tól  2022.10.19-ig érvényes
BOMBA 

ÁR
Az újságban szereplő termékeket megtalálod

 üzleteinkben bomba ár jelöléssel



hátsó
rész

2300 Ft

1900 Ft

2700 Ft

2700 Ft

3900 Ft1900 Ft

1550 Ft

1200 Ft

pulóver
nagyon puha tapintású  

kötött anyagból,  
gombokkal a vállon,  

passzéval az ingujjakon és alul,  
méretek: S-XXL

felső 
pamut, ovális dekoltázzsal és  

hátul berakással,  
sima, méretek: S-XXXL

leggings
síeléshez, gumi a sarok alatt, sima, 
méretek: S-XXL

100% viszkóz ing
zsebekkel, szalagokkal  
az ingujjak felhajtásához,  
kockás,  
méretek: 36-46

kapucnis pulóver
zsebekkel, ovális alsó résszel 

és Looney Tunes mintával,
méretek: S-XXL

sál
meleg és puha anyagból,

rojtokkal és kockás mintával,
méretek: 230 x 25 cm

sapka
női, meleg, puha kötött anyagból,  
felhajtással, univerzális méret

kesztyű
női, 2-rétegű,  

hosszított mandzsettával,  
domború mintával,  

 univerzális méret

az ajánlat 2022.10.06-tól  2022.10.19-ig érvényes
BOMBA 

ÁR
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 üzleteinkben bomba ár jelöléssel



470 Ft

2700 Ft

1200 Ft

1200 Ft

Poopeys
nedves törlőkendő 

csecsemők és gyermekek
ápolására, aloéval es

100%-ban lebomló rostanyaggal
*Egységár: 9,40 Ft/db 

sherpa rugdalózó
kapucnival 
puha műszőrmével, zsebbel,
lányoknak, patentokkal,
vagy fiúknak, cipzárral,
méretek: 56-80 cm

100% pamut
nadrág**
kisfúknak,
derékban megkötővel,
térden rátéttel
vagy applikált folttal,
méretek: 74-98 cm

leggings 
kislányoknak, bélelt,
műszőrme
rátéttel a térden,
méretek: 74-98 cm

**A termék a kiemelt üzletekben kapható.

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



3100 Ft

1350 Ft

1200 Ft

2700 Ft

2300 Ft

1900 Ft

2700 Ft

leggings 
95% pamut,
5% elasztán,
lányoknak,
béléssel,
pepita
mintával,
méretek:
104-134 cm

szoknya 
2-rétegű, tüll, béléssel és  
ezüst gumival, ezüst csillagos  
nyomott mintával, 
méretek: 104-134 cm

pulóver
puha, meleg kötött anyagból,
fiúknak, fonott mintával, rátéttel,
méretek: 104-134 cm

farmernadrág
fiúknak, behúzással derékban,
megkötővel, zsebekkel és 
gumikkal a lábszárnál,
méretek: 104-134 cm

farmernadrág 
lányoknak, zsebekkel és  

széles szárakkal, felhajtással,  
méretek: 134-170 cm

100% pamut felső
lányoknak, fodros behúzással

a nyaknál és az alján,
nyomott mintával,

méretek: 104-134 cm

szabadidőnadrág 
megkötővel derékban, zsebekkel és
nyomott mintával, méretek: 134-170 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



3100 Ft

1550 Ft

1350 Ft

600 Ft

1350 Ft

2300 Ft

kapucnis pulóver 
pamut, lányoknak, Mickey Egér 

nyomott mintával, méretek: 134-170 cm

100% pamut felső
lányoknak, Minnie Egér
nyomott mintával,
méretek: 134-170 cm

leggings 
95% pamut,
5% elasztán,
lányoknak, béléssel,
pepita mintával,
méretek: 104-134 cm

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

100% pamut felső
lányoknak, Mancs Őrjárat nyomott 
mintával, méretek: 104-134 cm

100% pamut felső
női, V alakú kivágással és  
Mickey Egér nyomott  
mintával,  
méretek: S-XXXL

elülső 
rész

az ajánlat 2022.10.06-tól  2022.10.19-ig érvényes
BOMBA 

ÁR
Az újságban szereplő termékeket megtalálod

 üzleteinkben bomba ár jelöléssel



1200 Ft

2300 Ft1350 Ft

2300 Ft

1900 Ft

1900 Ft

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

100% pamut póló
férfi, Mickey Egér 
nyomott mintával,
méretek: M-XXL

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

szabadidőnadrág 
nagyon magas pamuttartalommal,
fiúknak, megkötővel derékban, 
zsebekkel és Halloween nyomott
mintával, méretek: 104-134 cm

100% pamut póló
fiúknak, Halloween nyomott 

mintával, méretek: 104-134 cm

100% pamut  
szabadidőnadrág

fiúknak, megkötővel derékban, 
zsebekkel és Halloween 

nyomott mintával,
méretek: 104-134 cm

6200 Ft
játék tarantula
Távvezérlővel irányítható, mozgás: előre,  
hátra, fordulás, lábak mozgatása,  
3 év feletti gyermekek számára,  
az elemek külön kaphatóak

az ajánlat 2022.10.06-tól  2022.10.19-ig érvényes
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1200 Ft

600 Ft

390 Ft

1200 Ft

320 Ft

390 Ft

2300 Ft

390 
Ft-tól

Halloween- 
gyertyatartó 
kerámia, teamécseshez,  
különféle minták 
∅ 14 cm, mag. 14 cm

LED lámpás 
Halloweenre, fogantyúval,  

méretek: 8 x 8 x 22 cm,  
az elemek külön kaphatóak

LED égősor 
Halloweenre, 12 égő,

pókok, tökök vagy 
csontváz-kezek, hossz. 195 cm

az elemek külön kaphatóak

Halloween-dekoráció  
pókháló, pókokkal a készletben,   
méretek: 6,6 x 4,8 x 1,6 cm

Halloween-maszk  
cica, tök vagy zombi mintával,  
méretek: 19,5 x 15,5 cm, 17 x 11,5 cm  
vagy 20 x 10,5 cm

boszorkánykalap  
különféle minták és színek,  
∅ 38 cm, mag. 38 cm

Halloween-jelmez 
felső rész nyomott mintával,
alsó resz 3-rétegű tüll szoknyával,
3-4, 5-6 vagy 7-8 éveseknek,
vagy pelerin dinoszaurusz fejjel,
nyomott mintával és 3D elemekkel,
univerzális méret

kiegészítők  
Halloweenre 
fejpánt cicákkal, tökökkel  
vagy zombi-szemekkel,  
méretek:  
20,3 x 22,3 cm
vagy 19 x 24 cm – 390 Ft  
vagy paróka:  
narancssárga,  
rózsaszín vagy lila,   
 ∅29 cm – 780 Ft

további  
minták:

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

BOMBA 
ÁR

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel



1900 Ft

600 Ft1900 Ft

1550 Ft

780 
Ft-tól

2700 
Ft-tól

30 darabos
teamécses szett 
tök illattal
*Egységár: 50 Ft/db

illatdiffúzor 
150 ml illatosító olajjal és  
pálcákkal, különféle  
színekben és illatokban

tök alakú gyertya 
matt üveg tartóban, méretek:
∅ 8,5 cm, mag. 8,5 cm – 780 Ft
∅ 12 cm, mag. 11,5 cm – 1550 Ft

tök alakú gyertya  
kerámia tartóban,
arany fedéllel,
∅ 13,6 cm, mag. 12 cm

illatos gyertya 
üveg tartóban, fém fedéllel,  

különböző színekben és illatokban,
 ∅ 13,5 cm, mag. 8 cm

lámpás 
fa, ablakokkal, fém felső résszel,
választható méretek:
12 x 12 x 30 cm – 2700 Ft,
18 x 18 x 45,5 cm – 3900 Ft

további minták:

további  
minták:

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

BOMBA 
ÁR

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel



1900 Ft

1900 Ft

2700 Ft

780 Ft

2300 Ft

kaspó 
kerámia, virágmintával, 
∅ 15,5 cm, mag. 15,8 cm  
vagy hullámokkal,  
∅ 17 cm, mag. 15 cm váza 

kerámia,  
∅ 12 cm,  
mag. 22,5 cm

asztalterítő 
magas pamuttartalommal,  
díszítő hímzéssel,  
méretek: 140 x 240 cm

tányéralátét
méretek: 30 x 45 cm

fali dekoráció 
3 tükör, ∅ 25 cm,
vast. 1,8 cm
*Egységár: 766,67 Ft/db

további
minták:

további
minták:

az ajánlat 2022.10.06-tól  2022.10.19-ig érvényes
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3100 Ft

1200 Ft

6200 Ft

6200 Ft

940 Ft

5400 Ft

takaró 
dombor-
nyomással,
méretek:
150 x 200 cm

párna 
bársony hatású,  
méretek: 45 x 45 cm

2 darabos
függöny szett 
bársony hatású, sima,
méretek: 135 x 260 cm
*Egységár: 3100 Ft/db

kisasztal 
fém lábakon,  

∅ 48 cm, mag. 48,5 cm

dekorációs tálca
belül dombornyomott mintával,  
méretek: 34 x 34 x 4,5 cm

puff
velúr huzattal és  

fém karimával,  
∅ 32 cm, mag. 36 cm

20.HCN.35646 HOHENSTEIN HTTISHHO 094418 TESTEX

további 
minták:

további 
minták:

az ajánlat 2022.10.06-tól  2022.10.19-ig érvényes
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Kedvenc PEPCO újságod mostantól megújul! 
Az utolsó előtti alkalom, hogy papír alapon lapozhatod újságunkat, ugyanis novembertől csak digitálisan lesz elérhető. Megújult 
formánkban még több inspirációt, praktikus és egyben divatos termékeket, legújabb trendeket valamint információkat találsz majd 
termékeinkről és mint mindig, most is alacsony árakon!

Szkenneld be az alábbi QR kódot és látogass el a www.pepco.hu/  
oldalára, hogy mindig naprakész legyél a PEPCO újdonságairól.

3900 Ft

2300 Ft

sherpa takaró 
kétoldalas, puha és meleg,  
méretek: 150 x 200 cm

sherpa párna 
méretek: 35 x 50 cm

SHHO 094418 TESTEX

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


