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SPORTFELSŐ 
VAGY 
SPORTLEGGINGS 
gyorsan száradó, 
nyomott mintával, 
méretek: 134-164 cm 

SPORTFELSŐ 
VAGY 
SPORTLEGGINGS
gyorsan száradó, 
neon színű részekkel, 
méretek: 
felső - S-XXL, 
leggings - XS-XL

1500 Ft

1200 Ft

AZ AJÁNLAT 

ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES.

2021.01.28-tól
2021.02.03-ig,

BOMBA 
AJÁNLAT
KERESD
AZ ÜZLETEKBEN



SPORTFELSŐ 
VAGY 

SPORTLEGGINGS
gyorsan száradó, 

kontrasztos 
betétekkel, 

méretek: 
felső - S-XXL, 

leggings - XS-XL

sportcipő 
könnyű, légáteresztő 
anyagú felsőrésszel, 
méretek: 36-41

SPORTFELSŐ VAGY SPORTLEGGINGS
gyorsan száradó, nyomott mintával, 
leggings oldalzsebekkel, 
méretek: felső - S-XXL, 
leggings - XS-XL

SPORTFELSŐ 
VAGY 

SPORTLEGGINGS 
gyorsan száradó, 

kontrasztos 
betétekkel, 

méretek: 134-164 cm 

súlyzó
1kg, kellemes tapintású borítással

    

kulacs
700 ml, 
gyümölcstartó 
szűrővel

1500 Ft

1500 Ft

1200 Ft

2900 Ft

600 Ft

750 Ft

@pepcohu
facebook.com

/PEPCOhu

Tudd meg, hogy mit gondolnak mások és oszd meg velünk a véleményed 30 
HASZNÁLD KI A KÉNYELMES VÁSÁRLÁS ELŐNYEIT! 

30 NAPOD VAN MEGGONDOLNI MAGaD ÉS VISSZAKÜLDENI A MEGVÁSÁROLT TERMÉKEKET *

Otthoni edzés
a legjobb 

formádért!



100% PAMUT 
kapucnis pulóver
cipzáras, zsebekkel, 
méretek: 134-164 cm 

    

KAPUCNIS
PULÓVER 

lányoknak,
 cipzáras, zsebekkel, 
praktikus kivágással 

a hüvelykujjnak, 
nyomott mintával, 

méretek: 134-164 cm

sportfelső
lányoknak, 
kétrészes, hálós, 
feliratos felsőrésszel,
méretek: 134-164 cm

KAPUCNIS
PULÓVER
cipzáras, zsebekkel, 
fényvisszaverő 
oldalcsíkkal és felirattal, 
méretek: 134-164 cm

100% PAMUT 
szabadidőnadrág
zsebekkel 
és hímzett felirattal, 
megköthető derékrésszel, 
méretek: 134-164 cm

szabadidőnadrág
zsebekkel és felirattal,

megköthető derékrésszel,
fényvisszaverő oldalcsíkkal,

méretek: 134-164 cm

1500 Ft

1500 Ft

2200 Ft

2200 Ft

2900 Ft

2900 Ft

@pepcohu
facebook.com

/PEPCOhu

Tudd meg, hogy mit gondolnak mások és oszd meg velünk a véleményed 30 
HASZNÁLD KI A KÉNYELMES VÁSÁRLÁS ELŐNYEIT! 
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Póló 
férfi aknak, pamut, 
nyomott mintával,
méretek: M-XXL

100% PAMUT PÓLÓ
terepszínű nyomott mintával 
és felirattal, 
méretek: M-XXL

fülhallgató
vezeték nélküli,
mikrofonnal,
USB kábellel

sporttáska
3 oldalzsebbel, 

ebből egy cipőtároló zsebbel, 
állítható, párnázott 

hordozópánttal, 
fülekkel, megerősített alsórésszel, 

méretek: 51 x 28 x 25 cm, 35 l

5000 Ft

1500 Ft

1500 Ft1200 Ft

pepco.hu

Legújabb ajánlatunk elérhető a pepco.hu oldalon www.pepco.plTöbbet kevesebbért... Mindennap Az ajánlat érvényes 2021.01.28-tól 2021.02.03-ig



sportmelltartó
mikroszálas anyagból, 
hátul egymásba fonódó 
pántokkal és kényelmes 
széles gumival, 
erős tartást biztosít, 
méretek: S/M vagy L/XL

SPORTMELLTARTÓ**

puha és kényelmes, 
széles gumival, 
méretek: S/M vagy L/XL

    

SPORTZOKNI SZETT
3 darabos,
különböző színekben,
méretek: 35-42
*Egységár: 250 Ft/db **A termékek csak kiemelt üzleteinkben elérhetőek a készlet erejéig.

SPORTALSÓ SZETT**

2 darabos,
puha és kényelmes,
méretek: S-XL
*Egységár: 375 Ft/db

    

SPORTZOKNI
magas pamuttartalommal 
és elasztánnal, csúszásgátló kialakítással, 
ideális jógához és pilateshez, 
méretek: 35-42

Tökéletes 
kényelem 
minden 

pillanatban

1500 Ft

1200 Ft

750 Ft

750 Ft

750 Ft

pepco.hu

Legújabb ajánlatunk elérhető a pepco.hu oldalon www.pepco.plTöbbet kevesebbért... Mindennap Az ajánlat érvényes 2021.01.28-tól 2021.02.03-ig



kapucnis pulóver
95% pamut és 5% elasztán, 95% pamut és 5% elasztán, 

kenguru zsebbel, kényelmes,kenguru zsebbel, kényelmes,
 laza alsó szegéllyel,  laza alsó szegéllyel, 

feliratozott csíkkal feliratozott csíkkal 
az ujjrészen és megkötőn, az ujjrészen és megkötőn, 

méretek: XS-XXLméretek: XS-XXL

sportmelltartó
hátul kivágással,hátul kivágással,

kényelmes éskényelmes és
széles gumival,széles gumival,

erős tartást biztosít, erős tartást biztosít, 
méretek: S-XLméretek: S-XL

szabadidőnadrág 
95% pamut és 5% elasztán, 95% pamut és 5% elasztán, 

zsebekkel és megköthető derékrésszel, zsebekkel és megköthető derékrésszel, 
feliratozott csíkkal az oldalán feliratozott csíkkal az oldalán 

és nyomott mintával a zsebnél, és nyomott mintával a zsebnél, 
méretek: XS-XXLméretek: XS-XXL

sportcipő 
könnyű, légáteresztő 
anyagú felsőrésszel, 

méretek: 36-41

SPORTFELSŐ 
lélegző, lélegző, 
gyorsan száradó, gyorsan száradó, 
laza esésű laza esésű 
ujjrésszel ujjrésszel 
és aszimmetrikus és aszimmetrikus 
alsó szegéllyel, alsó szegéllyel, 
nyomott mintával, nyomott mintával, 
méretek: XS-XXLméretek: XS-XXL

sportkulacs
700 ml

SPORTZOKNI SZETT
2 darabos,
választható:
sarokrésszel vagy 
sarokrész nélkül,
gyorsan száradó,
méretek: 35-42
*Egységár: 375 Ft/db

750 Ft

3700 Ft

3700 Ft

1500 Ft

2200 Ft

2200 Ft

3700 Ft



KAPUCNIS PULÓVER VAGY
SZABADIDŐNADRÁG
95% pamut és 5% elasztán, 95% pamut és 5% elasztán, 

zsebekkel, felirattal, zsebekkel, felirattal, 
méretek: XS-XXLméretek: XS-XXL

mikroszálas törölköző
gyorsan száradó, 

méretek: 65 x 120 cm

sportmelltartó
hátul kivágással, hátul kivágással, 

kényelmes széles gumival, kényelmes széles gumival, 
erős tartást biztosít, erős tartást biztosít, 

felirattal, méretek: S-XLfelirattal, méretek: S-XL

SPORTTÁSKA** 

cipzáros belső, 2 külső, ebből egy cipőtároló cipzáros belső, 2 külső, ebből egy cipőtároló 
zsebbel, méretek: 56x29x25 cmzsebbel, méretek: 56x29x25 cm

sportleggings
lélegző, lélegző, 
gyorsan száradó, gyorsan száradó, 
az alakot optikailag az alakot optikailag 
kiemelő kiemelő 
magasított magasított 
derékrésszel, derékrésszel, 
rugalmas anyagból, rugalmas anyagból, 
nyomott mintával, nyomott mintával, 
méretek: XS-XXLméretek: XS-XXL

SPORTFELSŐ 
lélegző, gyorsan száradó, lélegző, gyorsan száradó, 
laza esésű ujjrésszel laza esésű ujjrésszel 
és aszimmetrikus és aszimmetrikus 
alsó szegéllyel, nyomott mintával, alsó szegéllyel, nyomott mintával, 
méretek: XS-XXLméretek: XS-XXL

** A termékek csak kiemelt üzleteinkben 
elérhetőek a készlet erejéig.

SÚLYZÓ SZETT
2 darabos, 1 kg,
puha, kellemes

neoprén borítással,
kényelmes fogású

*Egységár: 1300 Ft/db

3700 Ft

2900 Ft

3700 Ft

2200 Ft

2200 Ft

2200 Ft

2600 Ft



pulóver
magas pamuttartalommal, 
L.O.L. Surprise! mintával, 
méretek: 104-134 cm

    

nadrág
98% pamut 

és 2% elasztán, 
fi úknak, zsebekkel 

és megköthető derékrésszel, 
alul kifordított szárral, 
méretek: 104-134 cm

szabadidőnadrág 
fi úknak, 
cipzáras zsebbel, 
nyomott mintás 
betétekkel, 
méretek: 98-134 cm

KAPUCNIS
PULÓVER

fi úknak, cipzáras, 
zsebekkel, betéttel, 

méretek: 104-134 cm

Játék 
és minden más... 

mindig 
laza 

stílusban!
leggings
95% pamut és 5% elasztán, 
L.O.L. Surprise! 
mintával, méretek: 104-134 cm 

    

leggings
magas pamuttartalommal 
és elasztánnal, lányoknak, 
Minnie egér mintával, 
méretek: 104-134 cm 

1200 Ft

1500 Ft

1500 Ft

1800 Ft

1200 Ft

2200 Ft

@pepcohu
facebook.com

/PEPCOhu

Tudd meg, hogy mit gondolnak mások és oszd meg velünk a véleményed 30 
HASZNÁLD KI A KÉNYELMES VÁSÁRLÁS ELŐNYEIT! 
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BOXERALSÓ
95% pamut 

és 5% elasztán, 
fi úknak, 

Minyonok mintával, 
méretek: 92-128 cm

vagy 134-176 cm    

ZOKNI SZETT 
2 darabos, fi úknak,

 Minyonok mintával,
 magas pamuttartalommal

és elasztánnal, méretek: 23-30
*Egységár: 300 Ft/db

TITOKZOKNI SZETT
3 darabos, 

magas pamuttartalommal
és elasztánnal, fi úknak,

Minyonok mintával,
méretek: 31-42

*Egységár: 200 Ft/db

TITOKZOKNI SZETT 
3 darabos,
magas pamuttartalommal
és elasztánnal, lányoknak,
Minnie egér mintával,
méretek: 23-30
*Egységár: 200 Ft/db

ZOKNI SZETT
3 darabos, lányoknak,  Mickey egér mintával,
magas pamuttartalommal és elasztánnal,
méretek: 31-38
*Egységár: 200 Ft/db

** A termékek csak kiemelt üzleteinkben 
elérhetőek a készlet erejéig.

Mesés 
fehérneműk

 kicsiknek és 
nagyoknak!

FELSŐ VAGY 2 DARABOS ALSÓ SZETT
95% pamut és 5% elasztán, lányoknak, 
feliratozott és Mickey egér mintás 
széles gumis derékrésszel, 
méretek: 134-164 cm
*Egységár: 375 Ft/db

FELSŐ VAGY 
2 DARABOS 
ALSÓ SZETT**

95% pamut
és 5% elasztán,
lányoknak,
Minnie egér
mintával,
méretek: 92-128 cm
*Egységár: 375 Ft/db

750 Ft

750 Ft

750 Ft

600 Ft

600 Ft

600 Ft

600 Ft

@pepcohu
facebook.com

/PEPCOhu

Tudd meg, hogy mit gondolnak mások és oszd meg velünk a véleményed 30 
HASZNÁLD KI A KÉNYELMES VÁSÁRLÁS ELŐNYEIT! 
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lámpás
fém, üveggel, 

fogantyúval, méretek: 
10x10 x16 cm

dohányzóasztal
moduláris, 3 részes, moduláris, 3 részes, 
praktikus tárolórekeszekkel, praktikus tárolórekeszekkel, 
ø 40 cm, mag. 41 cmø 40 cm, mag. 41 cm

PUFF
velúr bevonattal, 
tárolórekesszel, 

ø 38 cm, mag. 40 cm

ASZTALI LÁMPA
fém, 

mag. 47,5 cm

dekorációs tárolódoboz
velúr, masnival és felirattal, 

béléssel, választható: 
ø 14,5 cm, mag. 14 cm – 750 Ft,
ø 17,5 cm, mag. 16 cm – 900 Ft

    

KARTONDOBOZ SZETT
2 darabos, különböző 

mintákkal és színekben,
választható méretek:

A4, 33x23,5x17 cm – 360 Ft 
*Egységár: 180 Ft/db,
37x27x21 cm – 600 Ft 
*Egységár: 300 Ft/db,
47x31x21 cm – 750 Ft 
*Egységár: 375 Ft/db,

vagy 47x31x32 cm – 1200 Ft
 *Egységár: 600 Ft/db

Praktikus 
kiegészítők
elegáns 
stílusban

PRAKTIKUS PRAKTIKUS 
TÁROLÓRÉSZEKKELTÁROLÓRÉSZEKKEL

3700 Ft

7300 Ft

7300 Ft

750 Ft

360 Ft-tól

750 Ft-tól

www.pepco.plTöbbet kevesebbért... Mindennap
@pepcohu

facebook.com
/PEPCOhu

Tudd meg, hogy mit gondolnak mások és oszd meg velünk a véleményedAz ajánlat érvényes 2021.01.28-tól 2021.02.03-ig



műnövény
kerámia kaspóban, 
2-féle választható mintával, 
ø 13,5 cm, mag. 33 cm

párna
100% pamut huzattal, 
méretek: 30 x 50 cm

KOSÁR SZETT
FALI TARTÓVAL

2 darab tárolókosár, falra szerelhető tartó, fém,
méretek: fali tartó – 33,5 x 59 cm,

kosarak – 25 x 13 x 13 cm

100% pamut 
ágytakaró

méretek: 
160 x 200 cm

TÁNYÉRALÁTÉT SZETT 
4 darabos, fonott, 
ø 38 cm, többféle színben
*Egységár: 300 Ft/db

kosár 
vízijácintból, 

kerek, fülekkel, 
2-féle fonással, 

ø 29 cm, mag. 22 cm

    

kosár 
vízijácintból, 
fém fülekkel, 
választható méretek: 
30x20x18 cm – 1800 Ft
vagy 35x25x20 cm – 2600 Ft

3700 Ft

1500 Ft

1500 Ft

1500 Ft

1800 Ft-tól

1200 Ft

2900 Ft

www.pepco.plTöbbet kevesebbért... Mindennap
@pepcohu

facebook.com
/PEPCOhu

Tudd meg, hogy mit gondolnak mások és oszd meg velünk a véleményedAz ajánlat érvényes 2021.01.28-tól 2021.02.03-ig



NAGYSZERŰ

FŐZÉSHEZ
Megoldások 

konyhai 
kiegészítők

választható: 
habverő,

habszedő kanál,
merőkanál,

krumplinyomó,
szedőkanál,
szedőlapát

kenyértartó
rozsdamentes acél, 

méretek: 42,5 x 23 x 16,5 cm

4 darabos 
kés készlet

rozsdamentes acél, 
a készlet tartalma: 

szakácskés, univerzális kés, 
kenyérvágó kés, zöldségszeletelő kés

Különleges ajánlat, mely érvényes a megadott időpontban, illetve a készlet erejéig. A képek tájékoztató 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.

Főzőedény
tapadásmentes bevonattal, 

indukciós főzőfelületeken is alkalmazható, 
választható: nyéllel, ø 16 cm – 1800 Ft, vagy 

fedéllel, ø 20 cm – 3700 Ft

serpenyő
tapadásmentes bevonattal, 

indukciós főzőfelületeken is alkalmazható, 
választható: klasszikus, ø 28 cm –  2900 Ft

vagy mély, ø 28 cm – 3700 Ft

3700 Ft

1800 Ft-tól

2200 Ft

2900 Ft-tól

600 Ft

@pepcohu

Lépj velünk kapcsolatba

facebook.com
/PEPCOhu

pepco.huPepco 
applikáció

Vásárolj gondtalanul

Használd ki a 30 napos 
pénzvisszafizetési 

garanciát.
*A 30 napos 

pénzvisszafizetési 
garancia szabályai 
a pepco.hu oldalon 

találhatók.

30többet 
kevesebbért...
mindennap!

Ügyfélszolgálat
Hétfő – péntek:

9:00 – 17:00
E-mail: 

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


