
   

1550 Ft-tól

2300 Ft

további 
minták:

MESÉS  
KALANDOK

100% pamut pulóver
méretek: 134-170 cm, lányoknak,  
3 színben, feliratokkal és alul gumival 
vagy fiúknak, kapucnis, nyomott mintával

kapucnis pulóver
100% pamut vagy  
magas pamuttartalommal,  
méretek: 104-134 cm,
fiúknak, cipzárral, zsebekkel,  
Marvel Szuperhősök  
nyomott mintával - 1550 Ft  
vagy lányoknak, kenguruzsebbel,  
Minnie Egér nyomott mintával - 2300 Ft

TÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDENNAP!

Az ajánlat 2021.08.05-től 2021.08.18-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.



780 Ft

1550 Ft

2300 Ft

600 Ft

2900 Ft

780 Ft 1200 Ft

2300 Ft

780 Ft

2 póló szettben
fi úknak, 
sima, 100% pamutból 
és nyomott mintás, 
90% pamut és 10% viszkóz, 
méretek: 104–134 cm

farmernadrág
magas pamuttartalommal 
és elasztánnal, fi úknak, 
zsebekkel és megköthető
derékrésszel, 
méretek: 134-170 cm

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

leggings
95% pamut 
és 5% elasztán, 
lányoknak, 
nyomott mintával, 
méretek: 98-134 cm 

100% pamut
póló

fi úknak, 
nyomott mintával, 

méretek:
134-170 cm 

szabadidőnadrág
fi úknak, sima, 
méretek: 104–134 cm

kapucnis dzseki
fi úknak, cipzáras,

3 színű, nyomott mintával, 
méretek: 104–134 cm 

leggings
95% pamut és 5% elasztán, lányoknak, 

csíkkal és felirattal az oldalán, 
méretek: 134-170 cm

farmerszoknya 
lányoknak, 

elől gombokkal, 
méretek: 134-170 cm

a szett másik
színváltozata:

további
minták:

további
minták:

az ajánlat 2021.08.05-től 2021.08.18-ig érvényesTÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDENNAP!



17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX

SHGO 045544 TESTEX

390 Ft

390 Ft

600 Ft

470 Ft

600 Ft

1200 Ft

1350 Ft
2 darabos boxeralsó szett 
95% pamut és 5% elasztán,
különböző nyomott mintákkal,
méretek: 134-164
*Egységár: 675 Ft/db

3 titokzokni 
szettben** 
fi úknak, sportos,
magas pamuttartalommal, 
különböző mintákkal,
méretek: 23-38
*Egységár: 130 Ft/pár

3 titokzokni
szettben 
lányoknak, sportos,
magas pamuttartalommal,
különböző mintákkal,
méretek: 23-38
*Egységár: 130 Ft/pár

2 darabos
boxeralsó szett** 

95% pamut és 5% elasztán,
nyomott mintával,

különböző változatokban,
méretek: 92-128 cm

*Egységár: 600 Ft/db
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2 darabos alsó szett
95% pamut és 5% elasztán,
lányoknak, különböző 
nyomott mintákkal,
méretek: 92-128 cm
*Egységár: 235 Ft/db

2 darabos alsó szett 
95% pamut és 5% elasztán,
lányoknak, széles gumival,
különböző nyomott mintákkal,
méretek: 134-164 cm
*Egységár: 300 Ft/db

top**
95% pamut 
és 5% elasztán, 
lányoknak, 
széles gumival, 
nyomott mintával, 
méretek: 
134-164 cm

BOMBA 
AJÁNLATAz újságban szereplő termékeket megtalálod üzleteinkben bomba ár jelöléssel



1900 Ft

1900 Ft

1900 Ft

3100 Ft

3100 Ft

2300 Ft

farmerszoknya
100% viszkóz, 
elől gombos, 
méretek: S–XXL

blúz
V-nyakkal és gombbal, 
meghosszabbított hátsó 
résszel és felhajtott ujjvégekkel, 
méretek: 36-46

nadrág
viszkózzal és elasztánnal, 

zsebekkel, 
nyomott mintával,

 méretek: 36–44

100% 
pamut felső
felhajtott
ujjvégekkel, 
Csingiling nyomott mintával,
méretek: S–XXXL

felső
elől hímzéssel,

alul szűkíthető fűzővel, 
méretek: S–XXXL

felső
 3/4-es ujjakkal
és meghosszabbított 
hátsó résszel, 
elől felirattal, 
méretek: S-XXL

az ajánlat 2021.08.05-től 2021.08.18-ig érvényesTÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDENNAP!



SH020 157158 TESTEX 3100 Ft
3100 Ft

1900 Ft

3100 Ft

2700 Ft

ruha
100% viszkóz, V-nyakkal, 
a derékrészen meghúzható kötővel, 
méretek: 36–44

100% pamut felső
felhajtott ujjvégekkel
és Minnie Egér nyomott mintával, 
méretek: S–XXXL

blúz
100% viszkóz, 

gombos, zsebbel, 
meghosszabbított hátsó résszel, 

Minnie Egér nyomott mintával, 
méretek: 36-46

pulóver
Mickey Egér 
mintával, 
méretek: S–XXL

szabadidőnadrág
zsebekkel és gumis bokarésszel, 

oldalt színes csíkokkal, 
méretek: S–XXL

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

/PEPCOHU



1900 Ft-tól

1200 Ft

5400 Ft

780 Ft

390 Ft

partvis
szilikon, sepréshez 
vagy nedves felmosáshoz,
különböző vastagságú
sörtékkel és lehúzóval 
a víz elvezetéséhez, 
akasztóval 

kosár
 fogantyúkkal, űrtartalom 30 l, 

méretek: 51,8 x 38 x 23,2 cm – 1900 Ft,
vagy fedéllel, űrtartalom 35 l, 

méretek: 38,4 x 28,2 x 50,3 cm – 3900 Ft

vasalódeszka
alumíniumhálóval és puha pamut borítással, 
vasalótartó állvánnyal, 
8-fokozatú magasság-beállítással, 
maximális magasság: 96 cm,
méretek: 125 x 33,5 x 87-96 cm, 
összecsukva 144,5 x 33,5 cm

kefe
akasztóval és csúszásgátló fogantyúval,
fugákhoz és résekhez, edényekhez vagy palackokhoz

kézi seprű és lapát
akasztóval, a lapát peremén szilikonnal, 
a seprűn csúszásgátló fogantyúval

TÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDENNAP! az ajánlat 2021.08.05-től 2021.08.18-ig érvényes
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750 Ft-tól

780 Ft-tól

4600 Ft-tól

2300 Ft

390 Ft

1200 Ft-tól

1200 Ft

kosár
fonott, fogantyúkkal, 
válaszható méretek:

25 x 17 x 14 cm – 1200 Ft,
29,5 x 24 x 17 cm – 1900 Ft,
35 x 28 x 19,5 cm – 2300 Ft

persely
fém, 
Minnie Egér 
nyomott mintával, 
ø 10 cm, 
magasság: 15 cm

doboz 
tükörrel, nyitható 

ajtókkal és fi ókkal, 
Minnie Egér nyomott mintával, 

méretek: 16 x 9,5 x 25,8 cm

kosár
jácintfűből fonva, 
választható méretek: 
15 x 12 x 12 cm – 780 Ft,
fogantyúkkal,
28 x 18 x 15 cm – 1550 Ft,
33 x 22,5 x 17 cm – 1900 Ft,
38 x 27 x 20 cm – 2700 Ft

kosár**
fém, akasztóval 
és feliratos táblával, 
méretek: 21 x 12,5 x 23,5 cm

tárolókosár
nyomott mintával, 
fogantyúkkal, 
választható méretek:
30 x 19 x 17 cm – 750 Ft,
33 x 23 x 20 cm – 1200 Ft, 
40 x 28 x 22 cm – 1550 Ft

puff 
fekete, puha huzattal, rojtokkal, 

ø 30 cm, magasság: 33 cm – 4600 Ft   
vagy szürke, steppelt, 

nyitható fedéllel és tárolóval, 
ø 35 cm, magasság: 43 cm – 7800 Ft

további 
minták:

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



   

5400 Ft

5400 Ft

780 Ft

2300 Ft

5400 Ft

240 Ft

240 Ft

780 Ft

150 Ft

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.

Christian Lacroix hátizsák 
egyrekeszes, fogantyúval, 
cipzáras elülső zsebbel, 
tépőzáras belső, laptop-tartó zsebbel,
állítható vállpántokkal, 
méretek: 30 x 16 x 46 cm

tornazsák  
fi úknak, 
elől 2 zsebbel, 
2-szinű, 
méretek: 
25 x 25 x 46 cm

A4-es füzet 
60 oldalas, négyzethálós,
különböző változatokban

tolltartó 
cipzáras, 
tartókkal 
az írószereknek

Christian 
Lacroix 
hátizsák 
egyrekeszes, 
fogantyúval, 
külső zsebbel, állítható 
vállpántokkal, 
méretek: 24 x 13 x 32,5 cm

A5-ös jegyzettömb 
96 oldalas, négyzethálós, 
laminált borítóval, 
különböző változatokban

A5-ös füzet 
60 oldalas, négyzethálós, 
Animal Planet 
nyomott mintával, különböző változatokban

tolltartó
műbőr, 
cipzáras 

iskolai hátizsák
lányoknak vagy fi úknak, 3 rekeszes, 2 oldalsó zsebbel és megerősített

alsó résszel, nyílással a fülhallgatónak, puha és állítható vállpántokkal, 
fényvisszaverő csíkokkal méretek: 39 x 29 x 16 cm

további
minták:

további
minták:

CSAK
MOST

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 – 15:00

E-mail: 
ugyfelszolgalat@pepco.hu

Telefonszám:
+36 1 701 0424


