
Az ajánlat 2021.05.06-tól 2021.05.19-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.

TÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDENNAP!

Póló vagy  
rövidnadrág

100% pamut
vagy magas

pamuttartalommal,
mesehős
mintával,

női,
méretek:

S-XXL,
férfiaknak,

méretek:
M-XXL

Póló vagy  
rövidnadrág
100% pamut
vagy magas
pamuttartalommal,
mesehős
mintával,
lányoknak
vagy fiúknak,
méretek:
104-134 cm

750 Ft

1500 Ft

JÓL ÖSSZEILLŐ 
 PÁROSOK



Felső vagy 
rövidnadrág 
100% pamut
vagy nagyon
magas
pamuttartalommal,
lányoknak,
Minnie Egér
nyomott mintával,
méretek:
104-134 cm

Felső vagy rövidnadrág 
100% pamut vagy nagyon

magas pamuttartalommal,
lányoknak, 101 Kiskutya

nyomott mintával,
méretek: 104-134 cm

Póló vagy 
rövidnadrág
100% pamut
vagy nagyon magas
pamuttartalommal,
fi úknak,
Marvel Szuperhősök
nyomott mintával,
méretek: 104-134 cm

Póló vagy 
rövidnadrág 
100% pamut
vagy nagyon magas
pamuttartalommal,
fi úknak,
Mickey Egér
nyomott mintával,
méretek:
104-134 cm

Felső vagy rövidnadrág 
100% pamut vagy magas
pamuttartalommal, női,
101 Kiskutya
nyomott mintával,
méretek: S-XXL

Póló vagy 
rövidnadrág 

magas 
pamuttartalommal, 

férfi aknak, választható: 
felső Marvel Szuperhősök

nyomott mintával, 
vagy rövidnadrág

hímzett Marvel-logóval,
méretek: M-XXL

Felső vagy rövidnadrág 
100% pamut vagy magas
pamuttartalommal, női,
Minnie Egér nyomott mintával,
méretek: S-XXL
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750 Ft

750 Ft

750 Ft

750 Ft

1500 Ft

1500 Ft

1500 Ft



Szoknya 
nagyon magas pamuttartalommal,

lányoknak, gumis derékrésszel
és pöttyös nyomott mintával,

méretek: 104-134 cm

100%
pamut top
lányoknak,
fodros
vállrésszel,
sima,
méretek:
104-134 cm

100%
pamut
rövidnadrág
lányoknak,
gumis derékrésszel,
pöttyös
nyomott mintával,
méretek:
104-134 cm

Rövidnadrág 
mikroszálas 

anyagból,
fi úknak,

a lábrészen
nyomott 

mintával,
méretek:

104-134 cm

100%
biopamut póló
fi úknak, csíkos,
nyomott mintával,
méretek: 104-134 cm

100%
pamut top
lányoknak,
pántos,
gumis nyakrésszel,
nyomott mintával,
méretek: 104-134 cm

100% biopamut póló
fi úknak, nyomott mintával,
méretek: 104-134 cm

további 
minták:

BOMBA 
AJÁNLATAz újságban szereplő termékeket megtalálod üzleteinkben bomba ár jelöléssel

750 Ft

750 Ft

750 Ft

750 Ft

360 Ft

430 Ft

430 Ft



Felső 
98% pamut és 2% elasztán,
lányoknak, eldolgozatlan
ujjvégekkel
és alsó szegéllyel, virágos
nyomott mintával, méretek:
134-164 cm

100% pamut
felső
lányoknak, 
lekerekített alsó résszel 
és nyomott mintával,
méretek: 134-170 cm

Sapka
napellenzős, rávarrt mintával,
hátul állítható kapcsokkal,
fejkerület: 54-56 cm

Farmer
rövidnadrág 

98% pamut
és 2% elasztán,

fi úknak,
zsebekkel,

koptatott részekkel
és felhajtott

szárvégekkel,
méretek:

134-164 cm

100%
pamut
póló
fi úknak,
nyomott 
mintával,
méretek:
134-170 cm

további 
minták:

további 
minták:

Leggings 
95% pamut és 5% elasztán,
lányoknak, a lábszáron
nyomott mintával,
méretek: 134-164 cm

további 
minták:
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750 Ft

750 Ft

1200 Ft

1200 Ft

1200 Ft

2200 Ft



Rövidnadrág
100% viszkóz anyag,
laza szabású,
zsebekkel
és megköthető
derékrésszel,
nyomott mintával,
méretek: 34-42

Rövidnadrág
100% viszkóz anyag,
laza szabású,
zsebekkel
és megköthető
derékrésszel, sima,
méretek: 34-42

Espadrilles 
cipő
fűzős,
méretek: 36-41

100% 
pamut felső
laza szabású,
lekerekített alsó 
szegéllyel,
nyomott mintával,
méretek: S-XXL

Farmernadrág 
vékony farmeranyagból,
laza szabású,
zsebekkel,
gumis derékrésszel
és szárvégekkel,
méretek: 36-44

Farmerruha 
vékony farmeranyagból,

redőzött nyakrésszel, 
az ujjrészen megkötővel

és kivágással, övvel,
méretek: 36-44

további minták:

Legyél mindig naprakész: mobilalkalmazásunkban megtalálod legújabb újságunkat, 
inspirációkat és üzleteink elérhetőségét

1500 Ft

1500 Ft

1200 Ft

2200 Ft

2900 Ft

2900 Ft



Felső
kétrétegű 

csipkés elülső résszel, 
pamut alsó réteggel, 

méretek: S-XXL

Kalap
fonott, nagy
karimával, tüll szalaggal,
univerzális méret

100% 
pamut felső
laza szabású, 
lekerekített alsó szegéllyel, 
nyomott mintával, 
méretek: S-XXL

Felső 
95% viszkóz anyag

és 5% elasztán,
laza szabású,

V-nyakkal
és összehúzható

alsó résszel,
méretek: S-XXL

Papucs
masnival,

méretek: 36-41

Farmer rövidnadrág
vékony farmeranyagból, megkötővel
a derékrészen, zsebekkel,
méretek: 34-42

Farmer 
rövidnadrág

magas 
pamuttartalommal

és elasztánnal,
5 zsebbel

és felhajtott
szárvégekkel,

méretek: 34-42

további 
minták:
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1500 Ft

1800 Ft

1800 Ft

1200 Ft

1200 Ft

2200 Ft

2200 Ft



Kalap
fonott,
masnis
szalaggal,
univerzális
méret

Miniszoknya 
megkötővel a derékrészen,
puha, követi
az alakot, méretek: S-XXL

Szoknya 
100% viszkóz anyag, hosszú, laza,
redőzött derékrésszel,
megkötővel, méretek: S-XXL

Farmernadrág
magas
pamuttartalommal
és elasztánnal,
zsebekkel,
méretek:
36-44

Felső  
95% pamut

és 5% elasztán,
elöl és hátul

V-nyakkal,
nyomott mintával,

méretek: S-XXL

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

/PEPCOHU

15.HBD.72729 HOHENSTEIN

900 Ft

1500 Ft

Szandál
bojttal, 
méretek: 36-41

1200 Ft

1200 Ft

2200 Ft

2900 Ft



3 darabos titokzokni szett
magas pamuttartalommal,
poliamiddal és elasztánnal, lányoknak,
101 Kiskutya mintával,
méretek: 23-30
*Egységár: 200 Ft/pár

3 darabos titokzokni szett
magas pamuttartalommal,
poliamiddal és elasztánnal, lányoknak,
101 Kiskutya mintával,
méretek: 31-38
*Egységár: 200 Ft/pár

3 darabos titokzokni szett 
magas pamuttartalommal,
poliamiddal és elasztánnal,

fi úknak, Pókember mintával,
méretek: 23-30

*Egységár: 200 Ft/pár

3 darabos titokzokni szett 
magas pamuttartalommal, 
poliamiddal és elasztánnal,
fi úknak, Animal Planet mintával, 
méretek: 31-42 – 600 Ft
*Egységár: 200 Ft/pár
vagy boxeralsó 
95% pamut és 5% elasztán,
fi úknak, Animal Planet
nyomott mintával és felirattal a gumis részen,
méretek: 134-176 cm – 750 Ft

3 darabos alsó szett
100% pamut

fi úknak, Pókember nyomott mintával,
méretek: 92-128 cm

*Egységár: 250 Ft/db
vagy boxeralsó**

95% pamut és 5% elasztán,
fi úknak, Pókember

nyomott mintával, méretek: 92-128 cm

**
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2 darabos alsó szett
95% pamut és 5% elasztán, lányoknak,
101 Kiskutya nyomott mintával,
méretek: 134-164 cm
*Egységár: 375 Ft/db

Top vagy
2 darabos alsó szett 
95% pamut és 5% elasztán,
lányoknak, 101 Kiskutya
nyomott mintával,
méretek: 92-128 cm
*Egységár: 375 Ft/db
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17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX

SHGO 045544 TESTEX
19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI 

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX

SHGO 045544 TESTEX

750 Ft
750 Ft

750 Ft

600 Ft-tól

600 Ft

600 Ft

600 Ft



Body 
95% pamut és 5% elasztán,

kisgyermekeknek, méretek: 62-92 cm,
választható: lányoknak, Micimackó és barátai

nyomott mintával, vagy fi úknak,
Mickey Egér és barátai nyomott mintával

100% pamut
kezeslábas
kislányoknak, 
masnival és gumival a derékrészen, 
Minnie Egér vagy Minnie Egér és Daisy 
nyomott mintával, méretek: 74-98 cm

2 darabos 
100% pamut 

body szett
kislányoknak, fodros

vállrésszel,
 nyomott mintával,

többféle változatban,
méretek: 62-92 cm

*Egységár: 750 Ft/db

100% pamut
együttes
fi úknak, a szett tartalma:
felső Némó vagy 
Mickey Egér
nyomott mintával
és sima rövidnadrág,
méretek: 74-98 cm

100%
pamut
rugdalózó
kislányoknak, 
választható: virágos 
nyomott mintával, 
méretek:
62-80 cm – 750 Ft,
vagy farmeranyagból, 
cseresznyés nyomott mintával, 
méretek: 62-80 cm – 1500 Ft

további 
minták:

további 
minták:

további 
minták:

BOMBA 
AJÁNLATAz újságban szereplő termékeket megtalálod üzleteinkben bomba ár jelöléssel

750 Ft-tól

1500 Ft1500 Ft

1200 Ft

1200 Ft



24 darabos 
evőeszköz készlet
a szett tartalma: 6 kanál,
6 villa, 6 kés és 6 kiskanál,
rozsdamentes
acélból, színes mintás
műanyag nyéllel

Doboz
fém, 

nyomott mintával, 
méretek: 

12 x 12 x 16,8 cm

Strandtáska
hőtartó fólia béléssel, 
cipzárral,
méretek: 62 x 38 x 13 cm

Összehajtható 
doboz
nyomott mintával, méretek: 
30 x 30 x 30 cm

Kancsó
hideg italokhoz, 
műanyag, 12 db italhűtő 
kockával, 1,5 l

Limonádés kancsó 
hideg italokhoz, 

csappal, műanyag, 
nyomott mintával, 3,8 l
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750 Ft

600 Ft

600 Ft

1200 Ft

2200 Ft

4300 Ft



Kancsó
hideg 
italokhoz, 
műanyag, 
12 db 
italhűtő 
kockával, 1,5 l

Limonádés kancsó 
hideg italokhoz, 
csappal, műanyag, 
átlátszó, színtelen,
rózsaszín vagy kék, 4 l

Tál
színezett üvegből, 
dombornyomott mintával, 
ø 23 cm, 2,2 l,
mosogatógépben mosható

Kancsó
hideg italokhoz, 
színezett üvegből, 
dombornyomott mintával, 
1,3 l, mosogatógépben 
mosható

Pohár
hideg italokhoz, 

színezett üvegből,
dombornyomott mintával, 
 350 ml, mosogatógépben 

mosható

Borospohár
borhoz és hideg italokhoz,borhoz és hideg italokhoz,
színezett üvegből,színezett üvegből,
dombornyomott mintával,dombornyomott mintával,
320 ml, mosogatógépben mosható320 ml, mosogatógépben mosható

Tál
színezett üvegből, 
dombornyomott mintával, 
ø 14 cm, 360 ml,
mosogatógépben mosható

Szívószál készlet 
fém, színezett,

a szett tartalma:
2 db egyenes,

2 db hajlított, 1 db kefe

az étkészlet
másik

színváltozatban is
elérhető:

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

600 Ft

600 Ft

520 Ft

520 Ft
430 Ft

1800 Ft

1200 Ft

2200 Ft



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.

CURVER süteményes doboz
fogantyús belső tálcával, választható: 
muffi  n tálcával vagy sütemény tálcával, fogantyús 
fedéllel, méretek: 29 x 45 x 12 cm

Felfüggeszthető 
kaspótartó 

makramé, 
akasztófüllel 

Képkeret
méretek: 
15 x 20 cm

Kaspó 
virágcseréphez
kerámia, 
dombornyomott 
mintával, ø 15 cm, 
magasság: 14,5 cm

Lámpás
üveg oldalfallal, fogantyúval, 

választható méretek: 
12 x 12 x 28 cm – 2200 Ft,
18 x 18 x 47 cm – 3700 Ft

további
minták:

többet 
kevesebbért...
mindennap!

Lépj velünk kapcsolatba

facebook.com
/PEPCOHU

pepco.huPepco 
applikáció

@pepcohu

Vásárolj 
gondtalanul

Használd ki a 30 napos 
pénzvisszafi zetési 

garanciát.
A 30 napos 

pénzvisszafi zetési 
garancia szabályai 
a pepco.hu oldalon 

találhatók.

30
Ügyfélszolgálat

Hétfő – péntek:
9:00 – 17:00

E-mail: 
ugyfelszolgalat@pepco.hu

Telefonszám:
+36 1 701 0424

CSAK 
MOST

Összehajtható 
doboz
nyomott mintával, 
méretek: 
30 x 30 x 30 cm750 Ft

1500 Ft 1200 Ft

2200 Ft-tól

2200 Ft

520 Ft


