
BOMBA ÁR
Köntös
nőknek,  
rózsaszín vagy krémszínű,  
S/M – L/XL

BOMBA ÁR
mamusz

nőknek,  
puha béléssel, 

 szürke vagy krémszínű, 
 36–41 méretben

BOMBA ÁR
többrészes képkeret  

fehér színben,  
10 fényképhez, felirattal,  

 72 x 37,7 x 1,8 cm,  
vagy 12 fényképhez,  

58 x 44 x 2,4 cm

többet  
kevesebbért...
mindennap!

Az ajánlat 2017.12.08-tól 2017.12.14-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.

ajándékö
tletek

a család minden tagjának

Karácsonyi

2190 ft

1490 ft

1490 ft



Hálóing 
nőknek, meleg,  
szürke színben, 
S–XL

Pizsama
nőknek, meleg,  
vékony polár anyagból,  
hímzett mintával,  
szürke színben,  
S–XL

ALSÓK
nőknek,

különböző mintával és színekben,
különböző árak és méretek  

fazontól függően:
bugyi, tanga vagy short

S–XL vagy S–XXL,

fehérnemű
nőknek, csipkés,  
ezüst-szürke, brazil fazonú alsó, S–XL – 750 Ft, 
melltartó, 75A–80D – 1490 Ft

fehérnemű
nőknek, csipkés, fekete,
bikini fazonú bugyi, S–XXL – 750 Ft,
melltartó, 75A–80D – 1490 Ft

2890 ft

2190 ft

750 ft-tól

750 ft-tól

430 ft-tól

www.pepco.huTöbbet kevesebbért... mindennap!



Koszorú 
ø 24 cm,  

különböző  
színekben

Karácsonyfa csúcsdísz 
magasság: 20 cm, csillag alakú,

csipkés hatású, arany, 
ezüst vagy pezsgőszínű

papírszalvéta 
3 rétegű,  
nyomott karácsonyi  
mintával, különböző minták,  
33 x 33 cm
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Karácsonyfadíszek
átlátszó, belül ezüstszínű vagy aranyszínű részekkel,
3 db-os gömbkészlet – 590 Ft, 
Egységár - 196.67 Ft/db
3 db-os készlet különböző formákkal – 750 Ft
Egységár - 250 Ft/db

LEd fényfüzér 
10 izzóval, ø 4 cm, aranyszínű, különböző méretekben,  
az elemek külön kaphatók

gömbkészlet
6 darab, csillámos díszítésű,
különböző színekben,
ø 6 cm – 290 Ft,
Egyságár - 48,33 Ft/db
ø 8 cm – 520 Ft
Egyésgár - 86,67 Ft/db

1090 ft

290 ft
360 ft

150 ft

290 ft-tól

590 ft-tól
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Illatos sütigyár  
gyurmakészlet 

muffinkészítő gép, a készlet 5 doboz illatos 
gyurmát és kiegészítőket tartalmaz

tűzoltóautó
szappanbuborékokat készít,  
120 ml folyadék a készletben

Doh Vinci  
művészkészlet 
a készlet rajzoló pisztolyt, 5 sablont  
és 8 doboz gyurmát tartalmaz

pénztárgép
a készlet kiegészítőket  

is tartalmaz 

playskool  
labdakilövő
elefánt alakú, a készlet 4 labdát tartalmaz

Én kicsi  
 pónim  

kristály  
birodalom
világító kastély, 

elemekkel működik,
pónikkal és 

kiegészítőkkel

5790 ft

2190 ft

2890 ft

2890 ft

7190 ft2890 ft

www.pepco.hu



távirányítós versenyautó 
1:14 méretarányú, távirányítós,  
kormánykerékkel

Mágneses tábla
írható, különböző mágneses 
mintákkal, kiegészítőkkel

quadcopter 
ø 27 cm, hatótávolság: 100 m,  
repülési idő: 6 perc

zongora 
mesehősös mintával 

Jégvarázs, Verdák, Mancs őrjárat,  
elemekkel működikplüss  

egyszarvú 
magasság: 60 cm,  
3 színben,

2190 ft

2890 ft

4190 ft

3590 ft

9290 ft

7190 ft

tűzoltóautó 
készlet  

sisakkal

-  

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



Serpenyő
ø 28 cm, kerámia,  
piros vagy  
szürke színben Elektromos  

Fűszerőrlő 
piros vagy  

szürke színben, 
 22 x 5,2 cm

Derelye készítő készlet
2 forma, nagy és kicsi,  

piros és szürke színben

Hőálló edény
térfogat: 5,8 l

Vízforraló kanna
térfogat: 4 l,  

különböző színű fogantyúval,  
indukciós főzőlaphoz alkalmas

sütő serpenyő
ø 32 cm, magasság: 7 cm, fedéllel,  
indukciós főzőlaphoz alkalmas

2890 ft

1490 ft

1490 ft

360 ft

2190 ft 3590 ft

www.pepco.huTöbbet kevesebbért... mindennap!



Bögre
nyomott mintával, különböző minták, térfogat: 400 ml, 
hordó alakú – 590 Ft,  
aranyszínű csillagokkal – 750 Ft

tortatartó
üveg, ø 32 cm

Reggeliző kerámia
fehér, csillagokkal,

bögre, 300 ml térfogatú,
vagy tálka, ø 13 cm,

vagy desszertes tányér, ø 19 cm

fémdoboz- 
készlet

3 darab, arany vagy ezüst csillagos mintával,  
kávé, tea vagy cukor tárolására 

*Egységár: 363.3 Ft/darab

teatojás
szilikon, piros színben,  
különböző karácsonyi mintákkal

pohárkészlet
3 db, hosszúkás alakú 

*Egységár - 196.67 Ft/db

1790 ft

1090 ft

590 ft

590 ft

520 ft

590 ft-tól
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100% pamut
ágyneműhuzat-készlet
flanel, különböző mintákkal,
takaróhuzat: 160 x 200 cm, 2 párnahuzat: 70 x 80 cm

takaró
polár, karácsonyi  
vagy téli mintával,  
piros, szürke  
vagy fehér színben, 
130 x 170 cm

PERSELY
kerámia,  
malac alakú,  
arany vagy  
ezüst színben

LED Üzenőtábla  
beszéd buborék alakú, 
LED háttérvilágítású,
elemekkel működik, a készlet 
tollat és törlőszivacsot is tartalmaz,
mérete: 32 x 23 x 5 cm,
az elemek külön kaphatók 

fürdőszobai  
készlet
kerámia,  
részei:  
szappanadagoló,  
fogkefetartó pohár,  
szappantartó,  
különböző  
mintákkal

1090 ft

2190 ft

1490 ft

1490 ft

1490 ft

3590 ft

törölköző készlet  
100% pamutból
500 gsm, 2 darab,
bézs vagy szürke színben,
50 x 100 cm és 70 x 140 cm
Egységár - 1095 Ft/db*
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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!


