
Többrészes képkeret  
4 fényképhez, szívekkel

és Love felirattaldekoratív  
LED-es befőttesüveg 
10 LED-del, magassága: 14 cm,  

elemek nélkül

Fényfüzér 
LED-es csipeszekkel

15 csipesszel, fényképekhez, 
elemek nélkül

750 ft
1490 ft

Nyári színek
A LAKÁSBAN ÉS A RUHATÁRADBAN

többet  
kevesebbért...
mindennap!

Az ajánlat 2018.05.18-tól 2018.05.24-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.

1190 ft



pohár
műanyag,  
türkiz vagy rózsaszín,  
500 ml 

KANCSÓ
műanyag, rózsaszín
vagy türkiz színben,
1,5 l

bögre
kaktuszos nyomott mintával, 4 különböző minta,  
330 ml

Reggeliző kerámia
nyomott mintával,
rózsaszín, zöld vagy türkiz színben,
különböző változatok: 
bögre, 470 ml, vagy
müzlis tál, 470 ml, vagy
desszertes tányér, ø 18 cm

TÁROLÓEDÉNY
nyomott mintával, mentazöld, 
rózsaszín vagy fehér színben,
az alábbi méretekben:
850 ml – 430 Ft, 1 l – 590 Ft, 
1,5 l – 750 Ft

TÁL
műanyag, türkiz vagy rózsaszín, 

különböző változatok:
ø 12 cm – 290 Ft,

3 l-es – 590 Ft

ülőpárna
füllel, különböző színekben

lámpás
fonott vessző és üveg, 20 x 20 cm

bögre
plüssmackós nyomott mintával,  
350 ml

párnahuzat
nyomott mintával,  
két különböző minta,  
40 x 40 cm

430 ft-tól

290 ft-tól

360 ft360 ft

750 ft

290 ft

430 ft

1490 ft

1490 ftwww.pepco.huTöbbet kevesebbért... mindennap!
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3 darabos kosárkészlet 
műrattan,  
kék, fehér vagy málnaszín

Szemetes
nyomott mintával, 3 l

WC-kefe 
nyomott mintás,

fém tartóval

Fürdőszobaszőnyeg
szürke vagy málnaszínű,
40 x 70 cm

100% pamut törölköző
málna vagy kék színű, 

különböző méretekben:
50 x 90 cm – 590 Ft,  

70 x 130 cm – 1190 Ft

Fedeles doboz
4 féle változatban:

13 l-es  – 750 Ft,
29 l-es  – 1290 Ft, 
48 l-es  – 1790 Ft,

kerekes doboz – 2190 Ft

top
lányoknak, nyomott mintával,
szürke vagy rózsaszín,
128–164 cm

100% pamut rövidnadrág 
fiúknak, zsebekkel,  

bézs vagy tengerészkék színben, 
 128–164 cm

100% pamut póló
fiúknak, nyomott mintával, fehér vagy zöld színben, 
128–164 cm

100% pamut póló
fiúknak, Minionok nyomott
mintával, fehér vagy 
zöld színben,
128–164 cm

1490 ft

1490 ft

1490 ft

1490 ft

750 ft-tól

590 ft-tól

750 ft

750 ft

www.pepco.hu Többet kevesebbért... mindennap!1190 ft 1190 ft



felső 
lányoknak, nyomott mintával,  
fehér vagy rózsaszín, 
98–128 cm

100% pamut póló 
fiúknak, Mancs őrjárat 

nyomott mintával,
98–128 cm

BOMBA ÁR
rövidnadrág 
lányoknak, nyomott mintával,  
rózsaszín vagy türkiz, 98–128 cm

BOMBA ÁR 
100% pamut 

rövidnadrág 
fiúknak,  

nyomott mintával,  
szürke vagy  

tengerészkék  
színben,  

98–128 cm

100% pamut nadrág  
fiúknak,  

Mancs őrjárat  
nyomott mintával,  

szürke vagy  
tengerészkék színben, 

 98–128 cm

590 ft 590 ft

1490 ft

750 ft

KÉRDÉSE VAN? 
KERESSEN MINKET!

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Hétfő – péntek: 9:00 – 17:00 

E-mail: ugyfelszolgalat@pepco.hu
Telefonszám: +36 1 701 0424Az aktuális újságunk és 123 üzletünk 

 címe elérhető honlapunkon: www.pepco.hu

PROFESSZIONÁLIS
KISZOLGÁLÁS

KÁRTYÁS 
FIZETÉS

KÉSZPÉNZ VISSZAFIZETÉSI
GARANCIA

facebook.com
/PEPCOhu

többet  
kevesebbért...
mindennap!
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