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Az ajánlat 2022.11.17-től 2022.11.23-ig vagy a készlet erejéig érvényes.



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

BOMBA 
ÁR

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

további
minták:

   

gyertyatartó  
üveg, ø 6,5 cm,  
mag. 16,5 cm

fali dekoráció 
makramé stílusban,  
textília,  
méretek: 50 x 70 cm

tányéralátét  
mintás és rojtos, ø 38 cm

asztali futó 
méretek: 35 x 150 cm

3900 Ft

780 Ft

940 Ft

940 Ft

4 darabos tányéralátét szett
pánttal összekötve tárolható,
méretek: 35 x 45 cm
*Egységár: 475 Ft/db

1900 Ft



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

BOMBA 
ÁR

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

lámpás 
fém, bőr fogantyúval, 
ø 31 cm, mag. 27,5 cm

lámpás  
kerámia,  
fém fogantyúval,  
ø 18 cm,  
mag. 25 cm

fali dekoráció 
makramé stílusban,  

textília,  
méretek: 50 x 70 cm

párnahuzat 
műszőrméből, 
méretek: 40 x 40 cm

ágytakaró
bordázott,  

méretek: 160 x 200 cm

puff 
puha, geometrikus mintával,
ø 38 cm, mag. 38 cm

3900 Ft 6200 Ft

4600 Ft

780 Ft

4600 Ft

9200 Ft



párnahuzat 
különböző színekben,

méretei: 40 x 40 cm

párnahuzat 
különböző mintákkal és színekben,

méretei: 40 x 40 cm

párnahuzat 
dombormintával,  
többféle színben,  
méret: 40 x 40 cm

párnahuzat 
rojtokkal, különböző színekben,

méretei: 45 x 45 cm

2 darabos 
párnahuzat szett 
azonos színek a szettben,
különböző változatok,
méretei: 40 x 40 cm
*Egységár: 390 Ft/db

1200 Ft

1200 Ft

780 Ft

940 Ft

1900 Ft

Lépj velünk kapcsolatba

Használd ki a 30 napos  
pénzvisszafizetési garanciát.  

***A 30 napos pénzvisszafizetési garancia 
szabályai a pepco.hu oldalon találhatók.

 

Vásárolj  
gondtalanul

pepco.hu /PEPCOHU @pepcohu

Ügyfélszolgálat

9:00 – 15:00
E-mail: 

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

áron

érezhető
minőség

szerethető
áron

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.
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