
PÁRNAHUZAT 
dombornyomott mintával,  
választható színek: 

         
mérete:  40 x 40 cm

takaró
egyik oldalán fleece,  

másik oldalán 
dombornyomott minta

választható színek: 
     

mérete: 130 x 170 cm

360 ft

1490 ft

BOMBA  
ÁR

többet  
kevesebbért...
mindennap!

ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES.

AZ AJÁNLAT 
2018.10.12-től
2018.10.25-ig,

Kényelmes
kiegészítők

kevesebbért,    mint gondolnád



SZŐNYEG 
műszőrméből,
választható színek:  , mérete: 60 x 90 cm

ÁGYTAKARÓ 
műszőrméből,
választható színek:    
mérete: 160 x 200 cm

Lámpás
választható színek:   
mérete: 14 x 14 x 29 cm

PÁRNAHUZAT
műszőrméből,

választható színek:    
mérete: 40 x 40 cm

Dohányzóasztal 
4 fa lábbal,
választható szín:  
ø 45,6 cm, magassága: 48,2 cm

sámli
kárpitozott, műszőrme  
borítással és 4 fa lábbal,
választható szín:   
magassága: 42 cm

4890 ft

2190 ft

3590 ft

1190 ft

3590 ft

1490 ft

www.pepco.huTÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDENNAP! AZ AJÁNLAT ÉRVÉNYES 2018.10.12-től 2018.10.25-ig



FALIÓRA
üveg, tükörszerű lappal,

választható szín:   
mérete: 30 x 30 x 2 cm   

Képkeret
üveg, ezüst,  
díszítéssel,

különböző mintákkal,  
mérete: 10 x 15 cm

MÉCSES 
üveg,  
különböző mintákkal,  
méret: 12 x 12 x 6 cm

díszdoboz 
üveg, különböző mintákkal,
mérete: 19 x 12 x 7 cm

TÁNYÉRALÁTÉT 
áttört minta, ezüst  

színben,  
ø 38 cm

PÁRNAHUZAT
ezüstszínű, 

különböző nyomott mintával
választható szín:   
mérete: 40 x 40 cm

Tedd ragyogóvá 
otthonod új  

kiegészítőinkkel

360 ft

360 ft

1490 ft

1490 ft

750 ft

750 ft

Ajánlatunkat megtalálod a www.pepco.hu oldalon is! keress minket:
@pepco_HU facebook.com 

/PEPCOHU



sál
nőknek, kockás  

vagy csíkos,
választható szín:   
mérete: 180 x 60 cm

pulóver 
nőknek, félgarbó,
választható szín:   
 XS–XL

kötött sapka
nőknek,  
rávarrt gyöngyökkel,
választható szín:   
egy méret

pulóver 
nőknek, 

V-nyakú,  
nyakpánttal,

választható szín:   
 XS–XL

farmernadrág
nőknek, koptatott hatású,  

fényes strasszkövekkel, 
választható szín:   

 34–42
farmernadrág 

nőknek,   
választható szín:   

 34–42

kardigán
nőknek, 
bolyhos kötött anyagból, 
választható szín:   
 S–L

4190 ft

2190 ft

2190 ft

3590 ft

1490 ft

1190 ft

2190 ft

BOMBA  
ÁR
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felső
nőknek,  
ezüstszínű nyomott mintával  
és aszimmetrikus aljjal,
választható szín:   
 S–XXL

kardigán  
vagy pulóver
nőknek, bolyhos
kötött anyagból,
kardigán zsebekkel, 
választható szín:  

 S–L 
pulóver, V nyakú,
hímzett mintával,
választható színek:   

   XS–XL

pulóver
nőknek, 
bolyhos kötött anyagból,  
hímzett mintával,
választható színek:   
 XS–XL

DIVATOS 
pulóverek 
nagyszerű  

áron

pulóver 
nőknek, 

kivágásokkal 
a vállon és oldalt 

hosszított hátrésszel,
választható szín:   

 XS–XL

2890 ft

1790 ft

2190 ft

2190 ft

BOMBA  
ÁR

BOMBA  
ÁR

Ajánlatunkat megtalálod a www.pepco.hu oldalon is! keress minket:
@pepco_HU facebook.com 

/PEPCOHU



hosszú ujjú felső
lányoknak, nyomott mintával,
választható színek:   
 98–128 cm

leggings 
lányoknak, kockás,  
a térdeken  
szívecskével,
választható színek:   
 98–128 cm

kapucnis  
pulóver 

lányoknak,   
állatfülekkel  

és mancs alakú 
zsebekkel,  

cipzáros,
választható 

színek:   
 98–128 cm

hosszú ujjú felső
fiúknak, nyomott mintával,
választható színek:   

 98–128 cm

szabadidőnadrág 
fiúknak, zsebekkel,
választható szín:   
 98–128 cm

nadrág
fiúknak,

választható színek:   
 98–128 cm

Teljen 
jó hangulatban 

az őszi játék!

1190 ft

750 ft

750 ft 1190 ft

1190 ft2190 ft
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Sikoly maszk
választható szín:    

Boszorkány  
kalap
különböző mintákkal 
és színekben

jelmez
lányoknak, nyomott mintával,  
denevérszárnyakkal a háton  
és masnis hajpánttal
választható szín:   
 3–8 évesek számára

LED dekoráció
8 nagyobb LED égővel,  

választható alak:  
tök, macska, szellem,

vagy 10 kisebb  
LED égővel,  

választható alak:  
tök, pók, szellem

Halloween  
vödör

nyomott mintás,  
2 különböző mintával,

választható szín:   
térfogat: 2 l, mérete:  

17,5 x 17,5 x 16 cm  

VILÁGÍTÓ POHÁR
led-es,
választható színek:    
térfogat: 450 ml, magasság: 17,2 cm

Csokit 
vagy csalunk!

360 ft

360 ft

360 ft

2190 ft

430 ft

750 ft

Ajánlatunkat megtalálod a www.pepco.hu oldalon is! keress minket:
@pepco_HU facebook.com 
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TEMETŐI MÉCSES
újratölthető LED égővel,  
angyal figurával, 
választható színek:   
elemekkel együtt kapható  temetői mécses

angyal mintával,  
magassága: 20 cm 
választható szín:  
égési idő: 18 óra

Temetői mécses
kerek, magassága: 25 cm,
választható szín:  
égési idő: 26 óra temetői 

mécses, 
2 darab
magassága: 16 cm,
választható szín:   
égési idő: 15 óra

*Egységár: 145 Ft/darab

Temetői mécses
kerek,  

magassága: 28 cm,
választható szín:  

égési idő: 40 óra

Temetői mécses betét 
3 darab, magassága 14 cm, 

égési idő 36 óra,
*Egységár: 76,67 Ft/darab

Temetői 
mécsesek  

széles 
választéka

750 ft

230 ft

230 ft

430 ft

290 ft

290 ft
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Az aktuális újságunk és 137 üzletünk
címe elérhető honlapunkon: www.pepco.hu

KÉSZPÉNZ VISSZAFIZETÉSI
GARANCIA

többet  
kevesebbért...
mindennap!

KÉRDÉSE VAN? KERESSEN MINKET!
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Hétfő – péntek: 9:00 – 17:00 

E-mail: ugyfelszolgalat@pepco.hu
Telefonszám: +36 1 701 0424

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.


