
BOMBA ÁR
pulóver

gyerekeknek, 
szürke, sötétszürke,

vagy rózsaszínben
98–128 cm,

vagy kisgyerekeknek,
nyomott mintával,
rózsaszín, szürke

vagy türkiz színben,
68–92 cm

BOMBA ÁR
Melegítőnadrág
kisgyerekeknek nyomott mintával, rózsaszín, szürke vagy türkiz színben, 68–92 cm,
gyerekeknek, szürke, sötétszürke vagy rózsaszínben, 98–128 cm

 elérhető áron!

Az ősz
MINDEN SZÍNE

többet  
kevesebbért...
mindennap!

Az ajánlat 2017.11.03-tól 2017.11.16-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.

720 ft

720 ft



felső
lányoknak, csillogó nyomott mintával,  
szürke, rózsaszín vagy türkiz színben,  
vagy fiúknak, nyomott mintával, fehér vagy szürke színben, 
 98–128 cm

kardigán
fiúknak,
szürke színben,
98–128 cm

farmernadrág
fiúknak, díszvarrással,
világoskék vagy 
sötétkék színben,
98–128 cm

leggings
lányoknak, hímzett mintával 
a térdrészen, csíkos, 
szürke vagy rózsaszínben,
98–128 cm

felső
lányoknak,
nyomott mintával,
alján megkötővel,
bézs vagy
rózsaszínben,
98–128 cm

www.pepco.huTöbbet kevesebbért... mindennap!

2890 ft 1090 ft

1490 ft

2190 ft

590 ft



képkeret
ezüst, arany  
vagy piros színben,  
21 x 16 cm

LED-ES FÉNYFÜZÉR
10 db égővel, 160 cm hosszú, 

meleg fénnyel, 2 db AA elemmel működik,
az elemek külön kaphatók

Mécsestartó
üveg, csillag alakú,  
3 színben

Asztalterítő
piros, fehér vagy 
szürke színben,
160 x 300 cm 

asztali futó 
piros, fehér 

vagy szürke színben,
40 x 150 cm

tányéralátét 
filc, fehér, piros

vagy szürke színben,
ø 38 cm

www.pepco.hu 2890 ft 360 ft

520 ft

750 ft

750 ft 750 ft



üvegedény
fedéllel, domború csillag mintával,

2,8 l – 1090 Ft
3,4 l – 1490 Ft

Dobozkészlet 
3 db, fém, ünnepi motívumokkal,
különböző mintákkal
*Egységár: 363.3 Ft/darab

Tepsi 
süteménykiszúró
formákkal
Tepsi mérete:
43 x 29 cm

Süteménypecsét- 
készlet 
3 db, piros színben
*Egységár: 250 Ft/darab

szilikon  
nyújtólap
piros vagy szürke színben,
50 x 70 cm

Sütőeszközök
választható: XXL muffin papír, 24 db,

*Egységár: 15 Ft/darab
süteménykiszúró készlet, piros vagy szürke színben, 9 db,

*Egységár: 40 Ft/darab
süteménykiszúró és -pecsét készlet, 8 db

*Egységár: 45 Ft/darab

1090 ft-tól
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Bögrekészlet
2 db, ünnepi mintával,  

500 ml
*Egységár: 545 Ft/darab

tányér
fehér kerámia,  
mélytányér – 520 Ft,  
lapostányér – 750 Ft

desszertes tányér
fehér kerámia – 430 Ft
vagy csésze és csészealj
fehér kerámia – 520 Ft

POHÁRKÉSZLET
3 db, 380 ml
*Egységár: 196.6 Ft/darab

borospohár
430 ml

Bögre
különböző mintákkal,450 ml 

520 ft-tól

430 ft-tól

490 ft-tól
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www.pepco.hu Többet kevesebbért... mindennap!

1090 ft

140 ft

590 ft



BOMBA ÁR
takaró
mikroszálas, különféle mintákkal, 
130 x 170 cm

BOMBA ÁR
takaró
mikroszálas, különböző 
mintákkal és színekben,
130 x 170 cm

párnahuzat
mikroszálas, nyomott mintával,  

különböző mintákkal és színekben,  
40 x 40 cm

párnahuzat
mikroszálas, különféle mintákkal,
40 x 40 cm

PROFESSZIONÁLIS
KISZOLGÁLÁS

KÁRTYÁS 
FIZETÉS

KÉSZPÉNZ VISSZAFIZETÉSI
GARANCIA

facebook.com
/PEPCOhu

Az aktuális újságunk és 104 üzletünk címe elérhető  
honlapunkon: www.pepco.hu
Különleges ajánlat, mely érvényes a megadott időpontban, illetve a készlet erejéig. Nyomdai hibákért felelősséget 
nem vállalunk. Színeltérések a nyomdatechnikai adottságokból adódhatnak. A képek tájékoztató jellegűek és 
kis mértékben eltérhetnek a valóságtól. Eladás csak háztartási mennyiségben. Az árak bruttó árak és forintban 
értendők. Akciós termékeink az első nap elfogyhatnak.

többet kevesebbért... 
mindennap!

1490 ft

1490 ft

590 ft

590 ft


