
Ajándékok az 
egész családnak

   Az 
ínyenceknek

      A kis
felfedezőknek

      Az ünnepi stílus
            rajongóinak és
mindenki másnak



xilofon-zongora
játék hangszer 
Mancs Őrjárat vagy 
Peppa Malac mintával,
2 éven felüli
gyerekeknek

játék xilofon
Mickey Egér vagy 

Minnie Egér mintával,
18 hónapon felüli gyerekeknek

játék tűzhely
csappal 

bioműanyagból, a csapból
folyik a víz, tartozékokkal,
3 éven felüli gyerekeknek,

az elemek külön kaphatók

játék vonat 
világít, hangot ad,
3 éven felüli gyerekeknek,
a készlet tartalmazza az elemeket

játék autószállító 
4 játék autóval,

bioműanyagból,
18 hónapon felüli

gyerekeknek,
a készlet tartalmazza

az elemeket

bogárfogó játék 
mágneses pecabottal,
10 bogarat tartalmaz,
3 éven felüli gyerekeknek

3900 Ft

2300 Ft

3100 Ft

3900 Ft

4600 Ft

2300 Ft

további 
minták:

   

további 
minták:

további 
minták:

további 
minták:A kis 

felfedezőknek
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maci projektor 
zenékkel és szívdobogás
hanggal, a készlet 
tartalmazza az elemeket

plüssjáték 
Looney Tunes karakter,
Tapsi Hapsi, Taz vagy Csőrike,
mag. 30 cm, 12 hónapon
felüli gyerekeknek

plüssjáték 
maci masnival, 
mag. 80 cm,
2 éven felüli 
gyerekeknek

sétáló játék
kutya vagy cica,
pórázon vezethető,
hangot ad, 3 éven 
felüli gyerekeknek
az elemek külön 
kaphatók

plüssjáték
Mancs Őrjárat karakter,
téli öltözetben, Skye, Marshall 
vagy Chase, hossz. 45 cm, 
3 éven felüli gyerekeknek

4600 Ft

2300 Ft

3900 Ft

4600 Ft

5400 Ft

további 
minták:

további 
minták:

további 
minták:

további 
minták:
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Barbie kölyökkutya 
parti játék szett  

a szettben: játék baba,
játék kutyák és tartozékok,

3 éven felüli gyerekeknek

Barbie és
Chelsea

sütödéje
játék szett 

a szettben:
2 játék baba, 

bútorok és 
tartozékok,

3 éven felüli
gyerekeknek

játék baba 
iszik és nedvesíti

a pelenkát, a szettben:
kiságy, bili és tartozékok,
2 éven felüli gyerekeknek

játék szett  
12 pónilóval, tartozékokkal,

3 éven felüli gyerekeknek

karkötőkészítő szett 
kisbőröndben, tartozékokkal,

6 éven felüli gyerekeknek

L.O.L. Surprise!
OMG játék baba  

tartozékokkal,
4 különböző változat,

3 éven felüli 
gyerekeknek

5400 Ft

9200 Ft

6200 Ft

3100 Ft

7800 Ft

7800 Ft

további 
minták:

további 
minták:
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egyensúlyozó 
teve játék 
akassz
egymás után
tárgyakat
a teve
nyergére,
és ügyelj rá,
hogy ne álljon
fel a te körödben,
3 éven felüli
gyerekeknek

10 az 1-ben 
puzzle 
Mancs Őrjárat
vagy Peppa Malac
mintával,
4 éven felüli
gyerekeknek

Play-Doh gyurma szett
a készletben tartozékok és 7 színű 
gyurma, 3 különböző változat, 3 éven felüli gyerekeknek

gyurma szett 
a készletben tartozékok és 8 színű 
gyurma, 3 éven felüli gyerekeknek

Mancs Őrjárat 
mágneses-krétás tábla 
mágnesek, filc, kréta 
és szivacs a tábla letörléséhez,
3 éven felüli gyerekeknek

SuperThings 
Rivals of Kaboom

játékszett 
3 éven felüli 

gyerekeknek

3100 Ft2700Ft

3100 Ft

3900 Ft

3500 Ft

6200 Ft
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Hot Wheels
játék szett  

katapultos hurok,
a készletben 1 játék autó,
3 éven felüli gyerekeknek

Hot Wheels
autópálya

játék  
kettős hurokkal,

a készletben 1 játék autó,
3 éven felüli gyerekeknek

Hot Wheels autómosó játék 
víztartállyal, a készletben 1 játék autó,
amely a vízben változtatja a színét, 
liftek, forgó kefék és szárító,
3 éven felüli gyerekeknek

McLaren
játék autó
távirányítós, 

1:24 méretarány, 
3 éven felüli gyerekeknek, 

a készlet tartalmazza 
az elemeket

játék teherautó 
hangot ad, billenős autó 

vagy betonkeverő,
3 éven felüli gyerekeknek,

a készlet tartalmazza az elemeket

távirányítós játék autó 
2 szett kerékkel, 
3 éven felüli gyerekeknek,
a készlet tartalmazza az elemeket

2700 Ft

7800 Ft

9200 Ft

3900 Ft

10000 Ft

6200 Ft

további 
minták:

további 
minták:
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játék dinoszaurusz 
jár, mozgatja a fejét és 
hangokat ad, méretek: 

44,5 x 25,4 cm,
3 éven felüli gyerekeknek,

a készlet tartalmazza 
az elemeket

terepjáró autó és
dinoszaurusz játék szett  
dinoszaurusz mozgó 
részekkel, hangokat ad,
3 éven felüli gyerekeknek,
a készlet tartalmazza az elemeket 

Nerf Elite 2.0 kilövő 
4 szivacslövedékkel,
egymás utáni kilövés 
újratöltés nélkül,
8 éven felüli gyerekeknek

lebegő
célpont
játék 
2 játék pisztoly,
10 szivacslövedék,
és 10 hungarocell labda
8 éven felüli gyerekeknek,
az elemek külön
kaphatók

mikroszkóp
tartozékokkal, 

80-450x nagyítás,
elfordítható felső rész, 

3 nagyító objektív, 
elfordítható tárgylemez, 

a minták színét 
változtató szűrőkkel, 

8 éven felüli 
gyerekeknek

Bakugan Mythic játék szett 
figura 2 gyűjthető kártyával, 
6 éven felüli gyerekeknek

7800 Ft

4600 Ft

4600 Ft

4600 Ft

3900 Ft

2300 Ft

további 
minták:
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5 darabos
kiegészítő szett 

karácsonyi, 
nyaklánc, karkötő,
2 hajcsat és gyűrű

3 darabos
kiegészítő szett
karácsonyi,
nyaklánc és 
2 hajcsat

táska 
műszőrmével 

hajpánt 
karácsonyi
elemekkel,
univerzális
méretben

pizsama  
velúr, lányoknak,
fodros felső és nadrág,
karácsonyi,
méretek: 92-128 cm

780 Ft

780 Ft

1200 Ft

600 Ft

2700 Ft

Az ünnepi stílus 
rajongóinak
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takaró 
mikroszálas, karácsonyi,
méretek: 130 x 170 cm

100% pamut
pizsama 

fiúknak,
karácsonyi,

méretek:
134-176 cm

bögre 
kerámia, fedéllel,
karácsonyi, ezüst színű
elemekkel, 400 ml

LED-es 
házikó 
fém,
karácsonyi,
méretek:
13 x 11,5 x 23 cm

bögre 
kerámia,
karácsonyi,
díszdobozban,
különböző változatok,
400 ml

mamusz 
karácsonyi, 

méretek: 33-39

2300 Ft 2300 Ft

1900 Ft

2700 Ft

780 Ft

1900 Ft

9



pizsama 
női,

karácsonyi,
méretek: S-XL

zokni 
zsenília, női, díszdobozban,
karácsonyi, 
méretek: 35-38, 39-42

sherpa takaró  
2 oldalas, 
kockás, méretek: 
150 x 200 cm

balerina zokni
női, csúszásmentes, 
karácsonyi, 
méret: 35-38, 39-42

3 darabos
hajkiegészítő szett 

hajgumi és 2 hajcsat,
karácsonyi elemekkel

3900 Ft

940 Ft

4600 Ft

940 Ft

600 Ft

A pihenés 
legnagyobb 
szakértőinek
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zokni
zsenília, női, 

csúszásgátló, karácsonyi,
méretek: 35-38, 39-42

papucs 
rénszarvasos,
karácsonyi,
méretek: 36-41

pizsama 
mikroszálas, női,
karácsonyi, méretek: S-XL

hajpánt 
karácsonyi
elemekkel,
univerzális méretben

pizsama 
lányoknak,
karácsonyi,

méretek:
92-128 cm

1550 Ft

1550 Ft

3900 Ft

600 Ft

1900 Ft
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3 darabos
csillag szett
különböző
változatok
a szettben,
méretek:
ø 15 cm
*Egységár:
516,67 Ft/db

2 darabos
bögre szett 

kerámia, karácsonyi,
díszdobozban, 400 ml

*Egységár: 775 Ft/db

tároló 
karácsonyi függővel, 

méretek:
16,5 x 16,5 x 16,5 cm

illatszett 
üveg di�úzorral 
és pálcikákkal,  80 ml

díszdoboz 
velúr, masnival,

ø 14,5 cm, mag. 14 cm - 780 Ft,
ø 17,5 cm, mag. 16 cm - 940 Ft

sherpa takaró 
2 oldalas, méretek: 150 x 200 cm

780
Ft-tól

1550 Ft

1550 Ft

940 Ft

1200 Ft

4600 Ft

további 
minták:

további 
minták:
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párnahuzat 
karácsonyi,
méretek:
45 x 45 cm

takaró 
mikroszálas,
karácsonyi,
méretek: 130 x 170 cm

díszdoboz 
fém, fedéllel,
karácsonyi, méretek: 
26,4 x 17,5 x 9,7 cm

bögre 
üveg, átlátszó,

karácsonyi, 400 ml

bögre 
kerámia,

karácsonyi,
díszdobozban,

különböző változatok,
400 ml

takaró 
mikroszálas,
karácsonyi,
méretek: 
130 x 170 cm

1550 Ft

1900 Ft

1200 Ft 1900 Ft

780 Ft

1900 Ft

további 
minták:

további 
minták:
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takaró 
mikroszálas,
méretek:
130 x 170 cm

rénszarvas
dekoráció 
teleszkópos 
lábakon, 
mag. 78-100 cm

szarvas dekoráció 
fém, fából készült 
talapzaton, méretek: 
10 x 5,5 x 14 cm vagy 
10 x 5,5 x 12,5 cm

szarvasos mécsestartó 
fa, fém részekkel és
és üveg mécsestartóval,
méretek: 30,5 x 7,5 x 27,5 cm

4 házból álló szett
gyertyatartó funkcióval,
fém kéményekkel,
méretek: 11,5 x 9 x 3,1 cm
és 17,7 x 7,7 x 3,1 cm

párnahuzat 
pamut,

méretek: 45 x 45 cm

2300 Ft

3900 Ft

1900 Ft

3100 Ft

1550 Ft

1350 Ft
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A karácsonyi 
díszfelelősöknek



tündér
dekoráció 
ülő, 
mag. 40 cm

manó
dekoráció 
kordbársony 
kalapban, 
mag. 52 cm

mécsestartó 
kerámia,
karácsonyi,
ø 12 cm,
mag. 13,5 cm

illatgyertya 
üvegben, fedővel, 
ø 13,5 cm, mag. 8 cm

tündér
dekoráció 

álló, 
mag. 50 cm2300 Ft

1550 Ft

1550 Ft

1550 Ft

2300 Ft

további 
minták:
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4 darabos
kanál vagy
desszertvilla
szett
fém, karácsonyi
*Egységár: 
387,50 Ft/db

csésze
csészealjjal 
kerámia,
karácsonyi, 
díszdobozban, 
370 ml

2 darabos
pohár szett 

karácsonyi,
520 ml

*Egységár:
775 Ft/db

koktél szett
shakerrel és
kiegészítőkkel,
rozsdamentes acélból

1550 Ft

1550 Ft

1550 Ft

6200 Ft
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Az elegancia 
szerelmeseinek



csésze
csészealjjal  

kerámia,
karácsonyi,
arany színű
elemekkel,

450 ml

5 darabos 
whiskey szett
a szett tartalma: 
dekantáló
és 4 pohár

2 darabos 
szalvétagyűrű szett 
fém, karácsonyi
*Egységár: 600 Ft/db

bordugó 
fém, szilikon tömítéssel,
különböző változatok

bögre fedéllel 
kerámia,
karácsonyi,
arany színű
elemekkel,
330 ml

1900 Ft

5400 Ft

1200 Ft 1350 Ft

1900 Ft
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2 darabos
fűszertartó szett
kerámia, karácsonyi,

sóhoz és borshoz
*Egységár: 775 Ft/db

2 darabos
bögre szett 
kerámia, karácsonyi,
díszdobozban, 400 ml
*Egységár: 775 Ft/db

mu�n díszítő szett  
24 forma és 24 pálcika

szervírozó tálca 
bambusz,

4 kerámia tálkával,
méretek: 19 x 19 cm

szervírozó tálca 
bambusz,
5 karácsonyfa formájú,
kerámia tálkával, ø 30 cm

1550 Ft

1550 Ft 470 Ft

3900 Ft

6200 Ft

további 
minták:

további 
minták:

18

A nasizóknak



dísztálca 
kerámia, parafa 
betéttel, karácsonyi,
ø 26 cm

diótörő dekoráció 
fa, méretek: 9 x 8 x 38 cm

szett sütéshez 
karácsonyi,
2 spatula, szilikon
kenőfelülettel,
sütöforma
rozsdamentes acélból

2300 Ft

3100 Ft

1200 Ft

további 
minták:
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szett sütéshez
a szettben: kötény,

szilikon spatula,
sütőforma,

kenyeres zsák

2 darabos 
bögre szett 
kerámia, karácsonyi,
díszdobozban, 400 ml
*Egységár: 775 Ft/db

3900 Ft

1550 Ft

20

Az ínyenceknek



termosz 
fém, 
karácsonyi, 
350 ml 

laposüveg
kiegészítőkkel 
fém, különböző
változatok

tálaló szett
bambusz deszkával, 
3 kiegészítővel tálaláshoz 
és dugóhúzóval, 
ø 21,5 cm

elektromos 
dugóhúzó  
borhoz,
fém

3 darabos
bordugó szett 
fém, szilikon
tömítéssel
*Egységár: 1033,33 Ft/db

tálaló szett
márvány, 
akácfa résszel, 
sajtkéssel és 
villával, méretek: 
29,5 x 22 x 1,2 cm

2700 Ft

1900 Ft

3900 Ft

3100 Ft

3100 Ft

3100 Ft
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termosz 
fém,
karácsonyi,
350 ml

laposüveg
kulcstartóval 

fém, különböző
változatok

bögre
szűrővel  
kerámia, 
fedővel, 
ünnepi, 
400 ml

2 darabos
doboz szett 

fém, fedeles, ünnepi,
méretek: 14,5 x 14,5 x 5 cm,

18,9 x 18,9 x 6,6 cm

2 darabos
bögre szett 

kerámia, 
karácsonyi,

díszdobozban,
400 ml

*Egységár:
775 Ft/db

2700 Ft

1900 Ft

1550 Ft

1550 Ft

1550 Ft
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Karikázd be a kedvenc játékaidat egy ceruzával, 
és küldd el a levelet a Jézuskának!

Kívánságlista



Még több inspirációért látogass el 
a www.pepco.hu weboldalra.

Különleges ajánlat, mely 2022. november 3-tól érvényes a készlet erejéig. Egyes termékek november 
3-át követően folyamatosan érkeznek üzleteinkbe. A katalógusban bemutatott termékek időszakosan 

elérhetők és egyes termékek az első nap elfogyhatnak. A termékek elérhetősége üzletenként változhat. 
A képek tájékoztató jellegűek és kis mértékben eltérhetnek a valóságtól. 

A termékek csak háztartási mennyiségben kerülnek értekesítésre. 
Az árak bruttó árak és forintban értendők. *Az egységcsomagok nem megbonthatóak.

Kedves
  Jézuska!

  Köszönöm!
Boldog Karácsonyt! :)

    Az én nevem ..............................
      ............ éves vagyok, és 

 ....................................................................................................... lakom
Imádom az ajándékokat, 

annyira mókásak. 
  A másik oldalon be is 

   karikáztam a kedvenceimet.




