
2300 Ft

2300 Ft

2300 Ft

Az ajánlat 2021.09.23-tól 2021.10.06-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.

virágtartó 
fém, fekete vagy 

arany színű kaspóval, 
méretek: ø 25 cm,  

mag. 55 cm

szőnyeg
pamut,  
divatos mintával,  
méretek: 80 x 120 cm

kosár
fém, fogantyúval, 
természetes fonott résszel  
a felső szegélynél,  
méretek: 41,1 x 38 x 37,7 cm

TÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDENNAP!

EGYEDI ÉLETTÉR 
MODERN STÍLUSBAN

ÚJ
KOLLEKCIÓ
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2300 Ft

2300 Ft

2300 Ft

3900 Ft

4600 Ft
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asztali lámpa
fémből, dekorizzóval 

méretek: 12 x 16,5 x 47 cm

kosár
tengerifűből  

fonva, fülekkel,  
ø 29 cm, mag. 23 cm

lámpás** 
fonott testtel,  
fém fogantyúval  
és üveg gyertyatartóval, 
ø 21 cm,  
mag. 24,5 cm

puff 
műbőr borítással,  

nyitható ülőrésszel  
és tárolóval,  

méretek: 40 x 40 x 40 cm

párna 
100% pamut  
párnahuzattal,  
méretek: 35 x 30 cm

pamut 
szőnyeg 
divatos mintával, 
méretek: 80 x 120 cm

további  
minták:

további  
minták:

   

   

az ajánlat 2021.09.23-tól 2021.10.06-ig érvényesTÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDENNAP!
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1200 Ft

2300 Ft
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100% pamut
asztali futó 

 pomponokkal vagy rojtokkal  
ellátott díszszegéllyel,  
méretek: 35 x 180 cm

műnövény 
kerámia kaspóban,  

ø 14 cm, mag. 14 cm,  
növény mérete: 40 cm

képkeret** 
fém  
keretben,  
zsinóros  
felfüggesztéssel,
képméretek:  
10 x 15 cm

polc 
fém, 

méretek: 
37 x 37 x 9 cm

kisasztal
 ø 35 cm, mag. 35,5 cm

kaspó 
kerámia,  
ø 19 cm, mag. 16,5 cm

további  
minták:

   

BOMBA 
AJÁNLATAz újságban szereplő termékeket megtalálod üzleteinkben bomba ár jelöléssel



940 Ft-tól

600 Ft-tól

1550 Ft

1200 Ft

2300 Ft

tároló 
fém, 
különböző változatok:  
ø 11 cm, mag. 15 cm – 600 Ft,  
ø 12,5 cm, mag. 18 cm – 780 Ft,
ø 22 cm, mag. 10 cm – 1200 Ft

mélytányér 
kerámia,

egyedi kivitelben,
550 ml

bögre 
szűrővel 
porcelán, fedéllel,  
460 ml

kávékészítő 
üveg,
fém elemekkel,
fedővel,
1 l

tányér 
kerámia, egyedi kivitelben,
különböző változatok:
desszertes, ø 20 cm – 940 Ft,
lapos, ø 27 cm – 1350 Ft

az ajánlat 2021.09.23-tól 2021.10.06-ig érvényesTÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDENNAP!



1550 Ft

1550 Ft

1900 Ft

1200 Ft

1200 Ft

2300 Ft
vágódeszka 
bambusz, az élelmiszerek levének 
felfogására szolgáló mélyedéssel,
méretek: 44,8 x 34 cm

vágódeszka 
tálaláshoz, bambuszból,  
méretek: 55,5 x 16 x 1,5 cm

gyümölcs- és  
zöldségtároló kosár  

fém, ø 25 cm

konyhai eszköz 
készlet 
szilikon, bambusz  
nyéllel, a készlet tartalma:  
habverő, lapát  
és habszedő kanál

4 konyhai késből álló készlet 
tartóban, pengék hossza: séfkés - 20 cm,  

konyhai kés - 20 cm, kenyérvágó kés - 19,5 cm,  
zöldséges kés - 9 cm

borsőrlő 
gumifából,
kerámia örlőbetét,
állítható őrlési finomság,
ø 6,5 cm, mag. 22 cm

Oszd meg velünk véleményed te is, és nézd meg, hogy mások mit gondolnak
@PEPCOHUFACEBOOK.COM 

/PEPCOHU



780 Ft

780 Ft600 Ft

1550 Ft

1550 Ft

4600 Ft

7800 Ft

**A termék a kiemelt üzletekben kapható. 

kosár 
fém, fogantyúval,  

méretek: 29 x 22 x 12,5 cm

tükör 
álló, fém keretben,  

2 oldalas,  
egyik oldalán  

nagyító tükörrel 
méretek: 18,5 x 9,5 x 20 cm

szennyestartó kosár** 
összecsukható, textilből,

bambuszból készült szerkezettel,
méretek: 54 x 34 x 39,5 cm

szappan- 
adagoló 
pumpával, 
méretek: 
7,5 x 7,5 x 15,5 cm

tároló**
vattakorongok tárolására, fedéllel, 
ø 7,2 cm, mag. 19 cm

tároló** 
fültisztító pálcikák  
tárolására, fedéllel,  
méretek: 9,5 x 9,5 x 9 cm

polcos
tároló** 

bambuszból,  
2 polccal  

és 2 textilből 
készült  
fiókkal,  

a fürdőszobai  
kellékek  

kényelmes  
és praktikus  

tárolására  
szolgál,  

méretek:  
44 x 34 x 95,5 cm

Egyszerű összehajtás:

az ajánlat 2021.09.23-tól 2021.10.06-ig érvényesTÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDENNAP!
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portörlő** 
bambusz  
nyéllel

tárolódoboz 
fogantyúval  
és fedéllel,  
különböző változatok:  
4,5 l – 1200 Ft,  
11 l – 1550 Ft, 
17 l – 1900 Ft

partvis** 
bambusz nyéllel, 
hossza: 128,5 cm

kézi seprű és lapát**  
lapát szilikon szegéllyel,  
seprű bambusz nyéllel

padlótisztító
kefe**  
bambusz nyéllel 

edénymosó  
kefe** 
bambusz nyéllel

    
  

BOMBA 
AJÁNLATAz újságban szereplő termékeket megtalálod üzleteinkben bomba ár jelöléssel



1550 Ft

1550 Ft

1200 Ft

2300 Ft

3900 Ft

3100 Ft

3100 Ft

nadrág 
rugalmas,  
tökéletesen  
fekvő  
bengalin  
anyagból,  
zsebekkel  
és cipzárral,  
jacquard  
mintával,  
méretek: 36–44

kapucnis kabát 
puha tapintású, cipzárral, 
zsebekkel és egy kis  
cipzáros zsebbel,  
méretek: 36–44

ruha 
laza szabású,  

széles fodorral,  
divatos mintával,  

méretek: 36-44

felső 
pamut, viszkózzal vagy elasztánnal,

V-nyakkal, méretek: S-XXL

100% pamut
szabadidőnadrág 

megköthető, széles gumis
derékrésszel és feliratos

szalaggal a zsebeken
és az alsó szegélyen,

méretek: S–XXL

felső
puha anyagból  

viszkózzal, hosszabbított,  
oldalt ráncolt, 

méretek: S-XXL

leggings 
belső béléssel,  
sima, méretek: S–XXL

további
változatok:

   

   

   

TÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDENNAP! az ajánlat 2021.09.23-tól 2021.10.06-ig érvényes



600 Ft470 Ft

1550 Ft

1550 Ft

2300 Ft

3900 Ft

sapka 
fiúknak,  

Mancs Őrjárat  
mintával,  

fejkörméret: 52-54 cm

felső 
pamut,  
elasztánnal,  
lányoknak,  
bordázott,  
nyomott mintával,  
méretek:  
134-170 cm

fejpánt 
lányoknak,  

korona forma ,  
csillogó cérnával,  

fejkörméret:  
52 cm vagy 54 cm

100% pamut 
szabadidőnadrág
lányoknak,  
gumis és megköthető  
derékrésszel,  
felső és oldalzsebekkel,  
sima, méretek:  
134-170 cm

kapucnis 
kabát  
fiúknak,  
cipzárral,  
zsebekkel,  
feliratos  
szalagokkal  
a kabátujj mentén,  
méretek:  
134-170 cm

sapka 
lányoknak,  
masnival,  
fejkörméret:  
52-56 cm

további  
minták:

   

Vásárolj gondtalanul! 
30 napos pénzvisszafizetési garancia áll rendelkezésedre, ha meggondolnád magad 30



600 Ft

1550 Ft

1900 Ft

1900 Ft

1900 Ft

1350 Ft

100% pamut  
pulóver

fiúknak, magas 
gallérral, 2 színű, 

nyomott mintával,
méretek: 104–134 cm

100% pamut  
ing
fiúknak, flanel, 
zsebbel, kockás  
nyomott mintával,  
méretek: 104–134 cm

100% pamut 
szabadidőnadrág

fiúknak, 
megköthető derékrésszel  

és zsebekkel, 
3 színű,  

méretek: 
104–134 cm

100% pamut 
pulóver

fiúknak, 
feliratokkal,  

méretek: 
104–134 cm

póló 
fiúknak, felirattal,  

méretek: 104–134 cm

100% pamut
póló

fiúknak, Mickey egeres 
nyomott mintával,

méretek: 104–134 cm

az ajánlat 2021.09.23-tól 2021.10.06-ig érvényesTÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDENNAP!



780 Ft

1900 Ft

1900 Ft

1200 Ft

1200 Ft

1200 Ft

1200 Ft

szabadidőnadrág
100% pamut vagy 
nagyon magas pamuttartalommal, 
lányoknak, megköthető derékrésszel 
és zsebekkel, nyomott mintával, 
méretek: 104–134 cm

leggings 
pamut, elasztánnal,  
lányoknak, Minnie egeres  
nyomott mintával,  
méretek: 104–134 cm leggings 

lányoknak, nyomott mintával,  
méretek: 104–134 cm

pulóver 
polár, lányoknak,  

elöl hímzett mintával,  
méretek: 104–134 cm

szabadidőnadrág
96% pamut és 4% elasztán, 
lányoknak, megköthető 
derékrésszel és zsebekkel, 
nyomott mintával, 
méretek: 104-134 cm

szoknya 
lányoknak, 2 rétegű,  
tüll, gumis derékrésszel,  
Minnie egeres  
nyomott mintával,  
méretek: 104–134 cm

100% pamut felső
lányoknak, fodros  
vállrésszel, nyomott mintával,  
méretek: 104–134 cm

további  
minták:

további  
minták:

további  
minták:

   

   

   

BOMBA 
AJÁNLATAz újságban szereplő termékeket megtalálod üzleteinkben bomba ár jelöléssel



3900 Ft

3100 Ft

3100 Ft

3900 Ft

ISMERD MEG A TERMÉK ELŐNYEIT:

• masszív, csúszásgátló talp 

• magas felsőrész,  
ami tartja a bokát 

• könnyen tisztán tartható  
külső felület 

• meleg bélés

bakancs 
lányoknak, 

könnyen felvehető, 
cipőfűzővel 

 és cipzárral, 
szőrmével,  

méretek: 22-31

bakancs 
fiúknak, cipőfűzővel,  

bélelt, méretek: 33-39

bakancs 
fiúknak, könnyen felvehető, 
2 tépőzárral,  
cipzárral, bélelt,  
méretek: 22-32

bakancs 
lányoknak,  
cipőfűzővel 

és cipzárral,  
méretek: 32-37

Különleges ajánlat, mely érvényes a megadott időpontban, illetve a készlet erejéig. A képek tájekoztató jellegűek és kis mértékben eltérhetnek a valóságtól. Eladás csak háztartási mennyiségben.  
Az árak bruttó árak és forintban értendők.*Az egységcsomagok nem megbonthatóak. **A termékek csak kiemelt üzleteinkben elérhetőek a készlet erejéig.

többet  
kevesebbért...
mindennap!

Lépj velünk kapcsolatba

facebook.com 
/PEPCOHU

pepco.huPepco  
applikáció

@pepcohu

Vásárolj 
gondtalanul

Használd ki a 30 napos 
pénzvisszafizetési 

garanciát. 
A 30 napos 

pénzvisszafizetési 
garancia szabályai 
a pepco.hu oldalon 

találhatók.

30
Ügyfélszolgálat

Hétfő – péntek: 
9:00 – 15:00

E-mail:  
ugyfelszolgalat@pepco.hu

Telefonszám: 
+36 1 701 0424


