
2190 ft

BOMBA ÁR
emelődarus  

szerelőkocsi
különböző modellek

Varázslatos

karácson
yi

ajándékö
tletek

BOMBA ÁR
pizsama
lányoknak vagy fiúknak, Jégvarázs vagy Verdák nyomott mintával,
92–128 cm, illetve Minnie vagy Star Wars nyomott mintával, 134–164 cm

1490 Ft

BOMBA ÁR
kreatív homok

1500gr, 9 formával és 
különböző kiegészítőkkel

2190 Ft

többet  
kevesebbért...
mindennap!

Az ajánlat  2017.12.01-től 2017.12.07-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.



MARKOLÓ
távirányítóval vezérelhető

2890 Ft

Orvosi táska játék 
kiegészítőkkel, rózsaszín
vagy kék színben

2190 ft

Star Wars Nerf  
 szivacslövő fegyver

a készlet a töltényeket is tartalmazza

Star Wars 
játékfigura
magasság: 9 cm, 
különböző modellek

1190 Ft

5790 ft

5790 Ft

Távirányítós  
sportautó
távirányítós,  
a készlet a távirányítót is 
tartalmazza,  
1:14 méretarányú

Játékkormány
hangokkal

3590 Ft

1090 Ft

szundikendő
medve, kutya vagy elefánt

1490 Ft
PLÜSS JÁTÉK
fellógatható, medve 
kutya vagy elefánt

beszélő baba
a készlet babát és 
kiegészítőket tartalmaz

2890 Ft

plüss mackó
magasság: 50 cm

1490 Ft

babakocsi
Jégvarázs vagy 
Minnie mintával

2890 Ft

Doh Vinci  
kreatív  
készlet 

ajtódísz  
vagy képkeret,  

díszíthető,  
kiegészítőkkel

2190 Ft

www.pepco.huTöbbet kevesebbért... mindennap!



2190 Ft

pulóver
fiúknak, cipzárral, nyomott 

Mickey mintával, szürke 
vagy tengerészkék ujjakkal,

98–128 cm

1090 Ft

100% pamut felső
lányoknak, csillogó Jégvarázs
mintával, rózsaszín 
vagy krém színben
98–128 cm

pulóver
fiúknak, nyomott Mickey 
mintával, szürke színben,  
98–128 cm

1790 Ft

szabadidő- 
nadrág

fiúknak, nyomott Mickey 
mintával, szürke vagy
tengerészkék színben

98-128 cm

1490 Ft

2190 Ft

100% PAMUT PULÓVER
lányoknak, kapucnival  
és cipzárral,  
nyomott Minnie mintával,  
szürke színben,  
98–128 cm 

Leggings
lányoknak, szürke színben, piros 
vagy aranyszínű nyomott Minnie 

mintával, 98–128 cm

1090 Ft

1090 Ft

body
kislányoknak,

nyomott Minnie mintával,
eper vagy szürke színben,

kisfiúknak, nyomott Mickey
mintával, szürke színben,

62–92 cm

szabadidő- 
nadrág 
kislányoknak, szürke,
nyomott Minnie  
mintával,
68–92 cm,  
vagy kisfiúknak,
100% pamut,
tengerészkék,
nyomott Mickey  
mintával,
74–92 cm

1490 Ft

pulóver
kislányoknak, szürke, nyomott 
Minnie mintával, 74–92 cm, 
vagy kisfiúknak, 100% pamut, 
tengerészkék, nyomott Mickey
mintával, 74–92 cm

1790 Ft

póló
kisfiúknak,  
nyomott karácsonyi mintával és zsebbel, 
szürke vagy fehér színben, 74–92 cm

750 Ft

szoknya
kislányoknak, tüll, 
krém vagy barack színben, 
74–92 cm1090 Ft

750 Ft

leggings
kislányoknak  
vagy kisfiúknak, nyomott 
karácsonyi Minnie vagy 
Mickey mintával, szürke 
színben, 56–80 cm

www.pepco.hu Többet kevesebbért... mindennap!



590 Ft

2 darabos 
zokni szett

lányoknak vagy fiúknak,
Jégvarázs vagy Verdák

nyomott mintával,
23–30 cm, illetve Minnie
vagy Star Wars nyomott

mintával, 31–38 méretben
*Egységár: 295 Ft/darab

harisnyanadrág
lányoknak vagy fiúknak, 
Jégvarázs vagy Verdák nyomott 
mintával, szürke vagy tengerészkék 
színben, 92–128 cm

750 Ft

Műanyag doboz 
Verdák, Minnie vagy
Jégvarázs mintával,
különböző méretekben,
6 l – 1090 Ft,
22 l – 2190 Ft

1090 FT-tól

Kapucnis  
köntös

lányoknak, hímzett
Jégvarázs mintával,

92–128 cm

2890 Ft

750 Ft

2 darabos 
bugyi szett
lányoknak, nyomott 
Jégvarázs vagy Minnie mintával, 
92–128 cm 

*Egységár: 375 Ft/darab

vagy alsónadrág
fiúknak, nyomott  
Verdák mintával, 
92–128 cm

Kapucnis köntös
fiúknak, nyomott Verdák mintával,
kék színben, 92–128 cm2890 Ft

2190 Ft

Takaró
Jégvarázs, Minnie, Verdák vagy Star 

Wars nyomott mintával, 120 x 150 cm

100% PAMUT 
ágyneműhuzat 

Jégvarázs vagy Hercegnők nyomott 
mintával, paplanhuzat: 160 x 200 cm, 

párnahuzat: 70 x 80 cm

4190 Ft

100% Pamut 
ágyneműhuzat 
Verdák vagy Pókember 
nyomott mintával,
paplanhuzat: 160 x 200 cm,
párnahuzat: 70 x 80 cm

4190 Ft

*A
z e

gy
sé

gc
so

ma
g n

em
 m

eg
bo

nt
ha

tó.

www.pepco.huTöbbet kevesebbért... mindennap!



750 Ft

gömbkészlet
12 db, csipkézett  

vagy hagyományos,  
különböző színekben

Egységár: 62.5 Ft/darab

Fényfüzér
10 db LED égővel, 
gömbök vagy csillagok,
réz vagy ezüst színben, 
az elemek külön kaphatók

750 Ft

590 Ft

gömbkészlet
26 db, különböző
méretek és formák,
4 színben

*Egységár: 22.6 Ft/darab

gömbkészlet
6 db, különböző mintákkal

*Egységár: 181.6 Ft/darab

1090 Ft

Karácsonyi  
díszek

különböző mintákkal  
és színekkel

750 Ft

*A
z e

gy
sé

gc
so

ma
g n

em
 m

eg
bo

nt
ha

tó.

PROFESSZIONÁLIS
KISZOLGÁLÁS

KÁRTYÁS 
FIZETÉS

KÉSZPÉNZ VISSZAFIZETÉSI
GARANCIA

facebook.com
/PEPCOhu

Az aktuális újságunk és 109 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!


