
Varázslatos 
karácsony

1550  Ft

2300  Ft

390 Ft

nyújtólap
szilikon, méretekskálával 
méretek: 50 x 70 cm 

9 darabos
süteménykiszúró szett
többféle forma 

tepsi
tapadásgátló bevonattal  

és zárócsatokkal rögzíthető  
műanyag fedéllel,  

méretek: 42 x 29 x 4,5 cm

Az ajánlat 2022.11.03-tól 2022.11.16-ig vagy a készlet erejéig érvényes.



1550 Ft

390 Ft

3900 Ft

1900 Ft

1550 Ft

1200 Ft 

1550 Ft

nyújtólap
szilikon, méretekskálával  

méretek: 40 x 50 cm

8 darabos
süteménykiszúró szett
műanyag és rozsdamentes acél,  
kekszpecsétekkel

kiegészítő szett
sütéshez 

nagy cserép tál,
ø 18 cm, mag. 15 cm,

fa nyelű spatula 
 és szilikonos habverő

tésztaszűrő
fém,  
ø 21,5 cm, mag. 14 cm

deszka
bambusz, gravírozott 
rénszarvasmintával, 
méretek: 39 x 27 x 1,5 cm

mintázó henger
fából készült, gravírozott, 
rozsdamentes acél 
elemekkel, ünnepi minta 
nyomható a tésztára

2 darabos
deszka szett
bambusz, fogantyúval, 
méretek: 20 x 28 cm  
és 24 x 33 cm

érezhető minőség,  
           szerethető áron az ajánlat 2022.11.03-tól 2022.11.16-ig érvényes



      
3100 Ft

3900 Ft

1200 Ft

780 Ft
3100 Ft

2300 Ft

kínálótál
kerámia,  
bambusz nyéllel, ø 26 cm

diótörő 
tálkával

fém, kerámia tál bambusz 
díszítéssel, ø 19 cm, mag. 9 cm

kínálótál
kerámia, fenyőfa alakú,
bambusz nyéllel, méretek: 
38 x 20 x 3,5 cm

asztalterítő
pamut, hímzett  
kockás mintával,  
méretek: 140 x 220 cm

asztali futó
kockás,  
méretek: 35 x 150 cm

tányéralátét
ünnepi mintával, ø 38 cm

BOMBA 
ÁR

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

17.HCN. 10666 HOHENSTEIN HTTI



1550 Ft

3100 Ft1200 Ft

3100 Ft

2300 Ft

párnahuzat 
ünnepi mintával,
méretek: 45 x 45 cm

díszpárna 
ünnepi, Mikulás fej alakú, 
méretek: 50 x 60 cm

100% pamut
párnahuzat
nyomott mintával,  
méretek: 45 x 45 cm

díszpárna 
ünnepi mintával,
méretek: 43 x 43 cm

takaró 
ünnepi nyomott mintával,

méretek: 150 x 200 cm

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

SH025 175873 TESTEX

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI 20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI

SH025 094418 TESTEX

20.HCN.31516 HOHENSTEIN HTTI



további 
minták:

          
további  
minták:

      

további  
változatok: 

   
   

   
    

780 
Ft-tól

780 
Ft-tól

1550 Ft

doboz 
velúr, masnival,

különböző változatok:
ø 14,5 cm, mag. 14 cm – 780 Ft,
ø 17,5 cm, mag. 16 cm – 940 Ft

illatgyertya
üvegtartóban,
fém fedéllel,
különböző színekben és illatokkal,
ø 13,5 cm, mag. 8 cm

2 darabos doboz szett
kartonpapír, méretek: 25 x 26 x 24 cm,
azonos minták a szettben,
ünnepi nyomott mintával – 780 Ft *Egységár: 390 Ft/db
vagy Disney nyomott mintával – 940 Ft *Egységár: 470 Ft/db

BOMBA 
ÁR

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel



további 
minták:

   

1900 Ft

led-es dekoráció 
házikó alakú, kerámia, 
méretek: 13 x 8,5 x 17,5 cm,
a készlet tartalmazza az elemet

1200 Ft
mécsestartó
kerámia,  
Mikulás alakú,  
teamécseshez,  
méretek: 12 x 8 x 17,5 cm 550 Ft

karácsonyfadísz
üveg, választható:  

Mikulás, méretek: 6 x 11 cm,  
vagy hóember,  

méretek: 7 x 12 cm

550 Ft
művirág
mikulásvirág szárral,  
mag. 20 cm

érezhető minőség,  
           szerethető áron az ajánlat 2022.11.03-tól 2022.11.16-ig érvényes



1550 Ft
16 darabos
díszgömb szett
díszítéssel, hosszúkás, 
ø 6 cm mag. 15 cm, 
és kerek, ø 6 cm

1200 Ft
6 darabos
díszgömb szett
díszítéssel, ø 8 cm
*Egységár: 200 Ft/db

780 Ft
6 darabos
karácsonyfadísz szett 
kandiscukor alakú,
mag. 13 cm
*Egységár: 130 Ft/db

BOMBA 
ÁR

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel



1900 Ft
illatgyertya

üvegedényben,  
fedéllel, ø 18 cm,  

mag. 13 cm

1900 Ft

1200 
Ft-tól

ajándékcsomag  
illatdiffúzor és 2 db gyertya 

üvegedényben, elegáns dobozban,
méretek: 21 x 8,5 x 18 cm

3 darabos  
illatgyertya szett
üvegedényben,  
választható illatok:  
csokoládés karamella  
vagy juharszirupos kávé,  
díszdobozban

1350 Ft

780 Ft
illatgyertya

üvegedényben, választható illatok:  
fahéjas alma vagy fagyöngy és fenyő,  

díszdobozban

illatdiffúzor
üvegedényben, pálcikákkal,  
díszdobozban,
fagyöngy és fenyő illattal, 80 ml - 1200 Ft,
áfonyatea illattal, 200 ml - 2700 Ft

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

BOMBA 
ÁR

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel



további 
minták:

   

1200 
Ft-tól

3100 Ft 3900 Ft3900 Ft

2300 Ft

2300 Ft

3100 Ft

kötött pulóver
puha fonalból,  
dombormintával  
és lurex-szállal,  
méretek:  
S–XXL

leggings
kockás nyomott mintával,  

méretek: S–XXL

kesztyű vagy pomponos sapka
női vagy férfi, kötött, ünnepi mintával,

kesztyű, érintőképernyővel kompatibilis – 1200 Ft,
vagy sapka – 1550 Ft, univerzalis meretben

100% pamut pulóver
férfi, The Simpsons  
nyomott mintával,  

méretek: M–XXL

pulóver
pamut, női, Minnie egér  
nyomott mintával, méretek: S–XXL

leggings
zsebeket

díszítő gombokkal,
méretek: S–XXL

100% viszkóz
blúz

nyakig gombos,
pántokkal az ujjak  

felhajtásához, 
alul fodorral,  

nyomott mintával,
méretek: 36–46

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

2300 Ft

940 Ft

1350 Ft

1200 Ft

1550 Ft

blúz
lányoknak, flitteres,  
holografikus hatás,  
enyhén puffos ujjal,  
méretek: 134–170 cm

leggings
lányoknak,  

velúrbársony,  
csillámos,  
méretek:  

104–134 cm

szoknya
lányoknak,  
derékban  
ráncolt,  
bőrhatású,  
méretek:  
134–170 cm

ruha
lányoknak, velúrbársony, hátul  
záródó, puffos ujjal,  
derékban behúzással  
és ráncolással, 
méretek: 104–134 cm

felső
lányoknak, ovális  
nyakkivágással,  
fodros tüll  
válldíszítéssel,  
méretek: 104–134 cm

100% pamut felső
lányoknak, sima,
csipkés gallérral, 

méretek:
104–134 cm

szoknya
lányoknak, csillogó  

pliszírozott szoknya,  
gumis derékkal,  

méretek:  
104–134 cm

érezhető minőség,  
           szerethető áron az ajánlat 2022.11.03-tól 2022.11.16-ig érvényes



további 
minták:

   

további 
minták:

   

2300 Ft

780 Ft

1200 Ft

1900 Ft

1550 Ft

1200 Ft

2700 Ft

1900 Ft 100% pamut
póló

fiúknak,  
ünnepi mintával,  

méretek:  
104–134 cm

100% pamut
póló

fiúknak, ünnepi  
mintával, méretek: 134–170 cm

pulóver
95% pamut és 5% elasztán,
ünnepi nyomott mintával,  
méretek: 134–170 cm

100% pamut
szabadidőnadrág
fiúknak, derékban  
kötős, zsebes,  
ünnepi mintával, 
méretek: 104–134 cm

100% pamut póló
fiúknak, hosszú ujjú,

ünnepi mintával, méretek: 134–170 cm

100% pamut ing
fiúknak, galléros, gombos, sima,  
méretek: 134–170 cm

100% pamut ing
fiúknak, galléros, gombos,
ünnepi nyomott mintával,

méretek: 104–134 cm

nadrág
98% pamut és 2% elasztán,
fiúknak, ünnepi, derékban 

megkötővel, zsebes,
felhajtott szárakkal, sima, 

méretek: 104–134 cm

BOMBA 
ÁR

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel



szintén 
kapható:

   

további 
minták:

   

mozog

      

további minták:

   

  
  

  
  

felveszi a hangot
és visszajátssza a felvételt

      
3100 Ft

4600 Ft

6200 Ft

5400 Ft

beszélő plüssjáték 
választható: hörcsög,  

majom vagy papagáj,  
hangfelvételi és visszajátszási  

funkció, mozgó játék,  
2 éven felüli gyerekeknek,  

a készlet tartalmazza az elemeket

autós-állatos játékszőnyeg
tartalma: szőnyeg, KRESZ-táblák és 3 db,  
állatka formájú kisautó, a szőnyeg mérete:  
145 x 98 cm, 2 éven felüli gyerekeknek

12 darabos játék szett 
pónilovak, különböző színekben 

és méretekben, tartozékokkal,
3 éven felüli gyerekeknek játék baba   

2 éven felüli gyerekeknek

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



5400 Ft

3100 Ft

3100 Ft

4600 Ft

4600 Ft
Moon Loom gumiékszer készítő szett

karkötő készítéséhez, 2 db sablon, horog, 
csatok, 1800 db gumi zacskóban, útmutató, 

6 éven felüli gyerekeknek

Barbie kézműves 
fagylaltozó
játék szett 
Barbie baba, mag. kb. 30,5 cm, 
gyurma két színben, 2 db tálka, 
2 tölcsér, 2 kanál, 3 db kiegészítő, 
tölcsértartó és pénztárgép, 
3 éven felüli gyerekeknek

Enchantimals
királyi medvepár 
tartalma: 2 játék baba,  
2 állatka és tartozékok,
4 éven felüli gyerekeknek

játék babafej
 frizurakészítő kellékekkel,
3 éven felüli gyerekeknek

Moya Mia baba szekrénnyel
játék baba, kiegészítők, nyitható ajtajú
polcos szekrény másik ruhával,
3 éven felüli gyerekeknek

BOMBA 
ÁR

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel



10 darabos
Teamsterz szett
fém,  
többféle autótípus
a szettben,
3 éven felüli gyerekeknek

hordozható Teamsterz parkoló
összecsukható, fogantyúval, autót tartalmaz,  

3 éven felüli gyerekeknek

Teamsterz készlet pályával 
sínpálya és vízben színét  
változtató autó, 3 éven felüli gyerekeknek2700 Ft

3900 Ft

6200 Ft

5400 Ft
Teamsterz autó 

cápa formájú,  
világít és hangot ad,  

3 éven felüli gyerekeknek,  
a készlet tartalmazza  

az elemeket

érezhető minőség,  
           szerethető áron az ajánlat 2022.11.03-tól 2022.11.16-ig érvényes



3900 Ft

7800 Ft

6200 Ft

plüssjáték
dinoszaurusz vagy zsiráf,
mag. 60 cm, 12 hónapon felüli
gyerekeknek

lebegő célpont játék
ügyességi játék, a játék célja: lelőni a készülék által,  

2 játék pisztoly, 10 szivacslövedék,
és 10 hungarocell labda,

8 éven felüli gyerekeknek,

játék dinoszaurusz 
jár, mozgatja a fejét  

és hangokat ad ki, 
méretek: 44,5 x 25,4 cm,  

3 éven felüli gyerekeknek,
a készlet tartalmazza  

az elemeket

távirányítós játék autó
1:20 méretarány,
világítással és mozgatható felfüggesztéssel,
3 éven felüli gyerekeknek,
az elemek külön kaphatók

utánfutós
játék traktor 
távirányítós, gumikerekekkel,
6 éven felüli gyerekeknek, az elemek külön kaphatók

4600 Ft

4600 Ft

BOMBA 
ÁR

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel



párnahuzat 
különböző színekben,

méretei: 40 x 40 cm

párnahuzat 
különböző mintákkal és színekben,

méretei: 40 x 40 cm

párnahuzat 
dombormintával,  
többféle színben,  
méret: 40 x 40 cm

párnahuzat 
rojtokkal, különböző színekben,

méretei: 45 x 45 cm

2 darabos 
párnahuzat szett 
azonos színek a szettben,
különböző változatok,
méretei: 40 x 40 cm
*Egységár: 390 Ft/db

1200 Ft

1200 Ft

780 Ft

940 Ft

1900 Ft

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



kényelmes
és higiénikus

pedálos
kicsavarás

könnyen kezelhető
csatos
rögzítés

kicsavaró
mechanizmus

10000 Ft
Vileda Ultramax Turbo
pedálos felmosó vödörrel 
könnyű és alapos takarítás vegyszerek használata nélkül,  
kényelmesen és könnyen kezelhető forgó felmosófej,  
kétféle mikroszálas pótbetéttel,  
makulátlan tisztaság, tartalma: teleszkópos nyél,  
felmosó talp, betét és vödör, a nyél hossza: összetolva 55 cm,  
széthúzva 122 cm, talppal együtt 130 cm, a talp mérete: 34 x 10 cm,  
a vödör mérete: 49 x 29 x 31,5 cm 

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


