
érezhető minőség, 
           szerethető áron

Az ajánlat 2022.10.20-tól 2022.11.02-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.

pizsama
velúr, Harry Potter 
nyomott mintával,
lányoknak, méretek: 
134-164 cm – 3100 Ft,
fiúknak, méretek:
92-128 cm – 3100 Ft
nőknek, méretek: S-XL 
vagy férfiaknak, méretek: 
M-XXL – 3900 Ft

3100
Ft-tól



2 zokni szettben
magas pamuttartalommal,
elasztánnal, nőknek,
csúszásmentes,
Harry Potter mintával,
méretek: 35-38, 39-42
*Egységár: 675 Ft/pár

az ajánlat 2022.10.20-tól 2022.11.02-ig érvényesérezhető minőség, 
           szerethető áron

köntös
polár, zsebekkel és övvel, 
Harry Potter nyomott mintával, 
lányoknak, méretek: 134-164 cm – 3900 Ft 
vagy nőknek, méretek: S/M, L/XL – 5400 Ft 

mamusz
csúszásmentes,

Harry Potter mintával,
lányoknak, 

méretek: 23-30, 31-38

köntös
polár, zsebekkel, övvel és 

Harry Potter nyomott mintával,
 lányoknak vagy fiúknak, 

méretek: 92-128 cm 

pizsama
velúr, Harry Potter nyomott mintával, 

lányoknak, méretek: 92-128 cm 
vagy fiúknak, méretek: 134-164 cm

1350Ft

3100Ft

3100Ft

1350Ft

3900
Ft-tól



Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

kisgyermek együttes
magas pamuttartalommal, kisfiúknak, 
body és nadrág a szettben, 
Harry Potter nyomott mintával, 
méretek: 62-92 cm 

póló
magas pamuttartalommal, 
fiúknak, 
Harry Potter nyomott mintával, 
méretek: 134-170 cm szabadidőnadrág

fiúknak, megköthető derékrésszel és zsebekkel, 
Harry Potter nyomott mintával,
100% pamut, méretek: 104-134 cm – 2300 Ft,
vagy magas pamuttartalommal, 
méretek: 134-170 cm - 3100 Ft

kapucnis pulóver
fiúknak, Harry Potter nyomott mintával,

100% pamut, méretek: 104-134 cm – 2300 Ft,
vagy magas pamuttartalommal,

méretek: 134-170 cm - 3100 Ft

100% pamut póló
fiúknak, Harry Potter

nyomott mintával, 
méretek: 104-134 cm 

2300Ft

1550Ft

1200Ft

2300
Ft-tól

2300
Ft-tól



@pepcohufacebook.com
/pepco.hu

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

SH025 126239

SH025 126239

2015OK0629

2 darabos doboz szett
Harry Potter nyomott mintával,
méretek: 25 x 26 x 24 cm
*Egységár: 470 Ft/db 

100% pamut ágynemű szett
Harry Potter nyomott mintával, 
paplanhuzat, 
méretek: 140 x 200 cm 
és párnahuzat, 
méretek: 70 x 80 cm 

takaró
Harry Potter nyomott mintával,
méretek: 130 x 170 cm

párna
Harry Potter nyomott mintával,

ø 37 cm 

940Ft

4600Ft

2300Ft

1550Ft



Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

4 darabos tésztakiszúró szett
rozsdamentes acélból, 
Harry Potter motívumokkal, 
különböző formák a szettben

uzsonnás táska
cipzáras, arany elemekkel, 
Harry Potter nyomott mintával, 
méretek: 26 x 11,5 x 24 cm 

500 darabos puzzle
Harry Potter nyomott mintával,

4 különböző változat 

termosz
vákuumos, zárral,
2 választható minta,
Harry Potter mintával,
350 ml

bögre
kerámia, 
Harry Potter mintával, 
340 ml 

bögre
kerámia, 

Harry Potter mintával, 
460 ml 

2300Ft

1200Ft

600Ft

2300Ft

1550Ft

1200Ft



az ajánlat 2022.10.20-tól 2022.11.02-ig érvényesérezhető minőség, 
           szerethető áron

ruha
velúr, fodros,
Harry Potter nyomott mintával, 
méretek: 104-134 cm 

szoknya
2-rétegű, tüll,
csillámmal, béléssel,
gumírozott derékkal,
Harry Potter
nyomott mintával,
méretek: 134-170 cm

szoknya
2-rétegű, tüll, béléssel, 
gumis derékkal, 
Harry Potter 
nyomott mintával, 
méretek: 104-134 cm 

ruha
lányoknak,

derékban 
behúzással,

fodros, 2-rétegű,
tüll, béléssel,
Harry Potter

nyomott mintával,
méretek: 134-170 cm

100% pamut felső
lányoknak, 

Harry Potter nyomott mintával, 
méretek: 104-134 cm 

kisgyermek együttes
magas pamuttartalommal, lányoknak,

body és nadrág a szettben, 
Harry Potter nyomott mintával,

méretek: 62-92 cm 

kapucnis pulóver
velúr, lányoknak, 
kenguruzsebbel, 

gumis alsó szegéllyel
és ujjakkal, sima, 

méretek: 134-170 cm 

2300Ft

1900Ft

2700Ft

3100Ft

2300Ft

1200Ft2300Ft



Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

2015OK0629  

SH025 174400

kaspó
virágcseréphez, fa, fémszerkezeten, 
különböző méretek: 
15 x 15 x 40 cm – 3100 Ft, 
19 x 19 x 60 cm – 4600 Ft 

lámpás
fém, fogantyúval, méretek: 14 x 14 x 28 cm

100% pamut ágynemű szett
kockás, 2 színben kapható,
paplanhuzat, méretek: 140 x 200 cm,
és párnahuzat, méretek: 70 x 80 cm

kisszék
műszőrme borítással, 
fa lábakkal,
ø 32 cm, mag. 40 cm

aromadi úzor
elektromos,
tartállyal, 
300 ml

takaró
műszőrméből, 

méretek: 130 x 160 cm

párnahuzat
különböző mintákkal

és színekben,
műszőrmével - 1350 Ft, vagy 

dombornyomott mintával, 
100% pamut - 2300 Ft,

méretei: 45 x 45 cm

6200Ft

6200Ft

3500Ft

4600Ft

3900Ft

3100
Ft-tól

további minták:

1350
Ft-tól



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

nadrág
viaszolt, gumis derékkal,
zsebekkel, sima, 
méretek: 36-44

kapucnis
pulóver
alul és az ujjakon 
passzéval, préselt 
halszálka-minta, 
méretek: S-XXL

felső
ovális dekoltázzsal 
és meghosszabbított 
hátsó résszel, sima, 
méretek: S-XXXL 

szabadidőnadrág
zsebekkel és 

passzéval a szárak alján, 
préselt halszálka-minta,

méretek: S-XXL

pulóver
azúros szövéssel, 

lurex cérnával, 
méretek: S-XXL

midi szoknya
zsebekkel,

kockás,
méretek: S-XXL 

3900Ft

3100Ft

2300Ft

3100Ft

3100Ft

3100Ft



Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

thermopóló
meleg, gyorsan szárad és lélegzik, varrásmentes,
fiúknak**, méretek: 92-128 cm – 1550 Ft,
vagy 134-164 cm – 1900 Ft,
vagy férfiaknak, méretek: 
M-XL – 3100 Ft

jégeralsó
meleg, gyorsan szárad és lélegzik, 
varrásmentes, fiúknak, 
méretek: 92-128 cm – 1550 Ft, 
méretek: 134-164 cm – 1900 Ft, 
vagy férfiaknak, méretek: M-XL – 2700 Ft

thermoleggings
meleg, gyorsan szárad és lélegzik,

varrásmentes, lányoknak, 
méretek: 92-128 cm – 1550 Ft, 

vagy 134-164 cm – 1900 Ft, 
vagy nőknek, méretek: S-XL – 2300 Ft

thermozokni
belül bélelt, meleg és kényelmes,
megerősítéssel és nedvességelvezető zónákkal,
lányoknak vagy fiúknak,
méretek: 23-38 - 1200 Ft,
vagy nőknek, méretek: 35-42 – 1550 Ft,
vagy férfiaknak, méretek: 39-46 – 1550 Ft

thermofelső
meleg, gyorsan szárad és lélegzik, 

varrásmentes, lányoknak, méretek: 
92-128 cm – 1550 Ft, vagy 

134-164 cm – 1900 Ft,
vagy nőknek, méretek: 

S-XL – 3100 Ft

1550
Ft-tól

1200
Ft-tól

1550
Ft-tól

1550
Ft-tól

1550
Ft-tól

**A termék a kiemelt üzletekben kapható.



az ajánlat 2022.10.20-tól 2022.11.02-ig érvényesérezhető minőség, 
           szerethető áron

Moya Mia Kávéház játék
a készletben: baba, 
kávéfőző és tartozékok, 
3 éven felüli gyerekeknek

játék autószállító
utánfutó 4 autóval, bioműanyagból,

18 hónapon felüli gyerekeknek, 
a készlet tartalmazza az elemeket

14 darabos 
mosogató játék
bioműanyagból, 
a szettben: mosogató, teáskanna, 
serpenyő, fazekak fedőkkel, 
evőeszközök, 
3 éven felüli gyerekeknek 

póni játék szett
4 póni különböző színekben, 

csúszdával, hintával és tartozékokkal, 
3 éven felüli gyerekeknek

ügyességi játék
27 elemes kirakós játék,

3 éven felüli gyerekeknek 

3900Ft

3900Ft

4600Ft

1550Ft

3100Ft

további 
minták:

további 
minták:

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



Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

játék dinoszaurusz
gumi, hanggal, különféle állatok, 
3 éven felüli gyerekeknek, 
az elemek nem cserélhetők

játék terepjáró
távirányítós, 4-kerék hajtással,
1:18 méretarány, lámpákkal,
minden irányba mozog, 
6 éven felüli gyerekeknek

játék autó
kúszó jármű állat alakban,

különböző változatok, hang- és fényjelzéssel,
3 éven felüli gyerekeknek,

a készlet tartalmazza az elemeket

64 darabos építő szett
fejleszti a kreativitást, 

3 éven felüli gyerekeknek

játék teherautó
távirányítós, 1:64 méretarány,

minden irányba mozog, választható: 
szemeteskocsi vagy billencs,

3 éven felüli gyerekeknek, 
az elemek külön kaphatók

3100Ft

3900Ft

3900Ft

2700Ft

3900Ft

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

Kedvenc PEPCO újságod mostantól megújul! 
Az utolsó 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/ujsagaink/
oldalára, hogy mindig naprakész legyél a PEPCO újdonságairól.

ivópohár
szilikon, fedéllel és szívószállal, 
2 füllel, mag. 7 cm

kisgyermek kiegészítők
szilikon, csúszásmentes, 
tál tapadókoronggal, ø 13 cm – 1350 Ft, 
alátét medvefej alakban,
méretek: 36 x 26 cm – 1550 Ft 

kistányér**
szilikon, medvefej alakban, 
tapadókoronggal, ø 18 cm 

babatakaró
puha és meleg, 2-oldalas, muszlin,

polár béléssel, méretek: 75 x 100 cm

1900Ft

1350Ft

2700Ft

1350
Ft-tól

további 
minták:

további 
minták:

**A termék a kiemelt üzletekben kapható.




