
2 leggings  
vagy 2 szabadidőnadrág szettben 
nyomott mintával, többféle változatban, méretek: 104-134 cm,  
leggings 95% pamut és 5% elasztán, lányoknak - 1200 Ft, *Egységár: 600 Ft/db, 
szabadidőnadrág100% pamut, fiúknak - 2300 Ft, *Egységár: 1150 Ft/db 

2 felső 
szettben
100% pamut, 
lányoknak 
vagy fiúknak, 
nyomott mintával, 
méretek: 104–134 cm 
*Egységár: 600 Ft/db

KÉNYELEM 
MEGDUPLÁZVA

Az ajánlat 2021.08.26-tól 2021.09.01-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.

TÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDENNAP!

1200 Ft-tól

1200 Ft



1200 Ft

1200 Ft

1200 Ft

1200 Ft

2300 Ft

2300 Ft
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2 szabadidő- 
nadrág szettben

100% pamut, 
fiúknak, zsebekkel 

és megköthető derékrésszel, 
nyomott mintás és  

sima változat a szettben, 
méretek: 104–134 cm 

*Egységár: 1150 Ft/db

2 felső szettben
100% pamut, lányoknak vagy fiüknak, nyomott mintával,
többféle változatban, méretek: 104–134 cm
*Egységár: 600 Ft/db

2 leggings 
szettben
95% pamut 
és 5% elasztán,  
lányoknak, 
nyomott mintával,  
többféle 
változatban,  
méretek: 
104–134 cm 
*Egységár: 600 Ft/db

2 leggings szettben
95% pamut és 5% elasztán, lányoknak,
nyomott mintas és sima változat a szettben,
méretek: 134-170 cm *Egységár: 600 Ft/db

2 felső 
szettben
100% pamut, 
lányoknak
vagy fiúknak, 
nyomott mintás 
és sima változat 
a szettben, 
méretek: 
104–134 cm
*Egységár:
600 Ft/db

2 szabadidőnadrág
szettben
100% pamut,

fiúknak, zsebekkel
és megköthető derékrésszel,

nyomott mintás és 
sima változat a szettben,

méretek: 134-170 cm
*Egységár: 1150 Ft/db

további
változatok:

további
változatok:

további
változatok:

további
változatok:



leggings
95% pamut és 5% elasztán,  
lányoknak, nyomott mintával,  
méretek: 104–134 cm

kapucnis pulóver
lányoknak, cipzárral,  
füles zsebekkel, nyomott mintával  
méretek: 104–134 cm

nadrág
magas pamuttartalommal  

és elasztánnal, fiúknak,  
zsebekkel, hímzett mintával a zseben,  

méretek: 104–134 cm

100% pamut
póló

fiúknak, felirattal,  
méretek: 104–134 cm

100% pamut
felső

lányoknak, Snoopy-s  
nyomott mintával,  

méretek: 104–134 cm

ruha
fodros elválasztó varrással,

hátul gombbal,
pöttyös nyomott mintával,

méretek: 104–134 cm

780 Ft

600 Ft

1550 Ft

1550 Ft

1200 Ft

2300 Ft

BOMBA 
AJÁNLATAz újságban szereplő termékeket megtalálod üzleteinkben bomba ár jelöléssel
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18.HBD.40951  HOHENSTEIN HTTI

nadrág
lányoknak,  

övvel  
és zsebekkel,  

kockás  
nyomott mintával,  

méretek:  
134-170 cm

ruha
100% viszkóz,
laza szabású,
gombos, 3 zsebbel
és megköthető derékrésszel,
nyomott mintával,
méretek: 134-170 cm

blúz
100% viszkóz,  
lányoknak,  
ovális alsó szegéllyel,  
Mickey egeres  
nyomott mintával, 
méretek:  
134-170 cm

100% pamut 
szabadidőnadrág
lányoknak, zsebbel,
méretek: 134-170 cm

szabadidőnadrág 
magas pamuttartalommal,
fiúknak, zsebekkel
és megköthető derékrésszel,
mintával a zseben,
méretek: 134-170 cm

100% pamut
póló

fiúknak,  
nyomott mintával,  

méretek:  
134-170 cm

további 
minták:

1200 Ft

1200 Ft

2300 Ft 2300 Ft

2300 Ft

3100 Ft



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

/PEPCOHU

pizsama
99% pamut  

és 1% viszkóz,  
fiúknak, nyomott mintával, 

méretek: 92-128 cm

pizsama
fiúknak, 99% pamut és

1% viszkóz póló, nyomott mintával,
és 100% pamut nadrág,

méretek: 92-128 cm

100% pamut
pizsama**
lányoknak, felső 
nyomott mintával
és sima nadrág,
méretek:
92-128 cm

100% pamut
pizsama**
lányoknak, nyomott mintával,  
méretek: 92-128 cm

pizsama
fiúknak, 100% pamut
póló, nyomott mintaval 
és nadrág
nagyon magas
pamuttartalommal,
méretek:
134-164 cm – 1550 Ft
vagy lányoknak,
100% pamut felső 
és nadrág,
nyomott mintával,
méretek:
134-164 cm – 1900 Ft
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100% pamut
pizsama**
lányoknak,  
felső nyomott mintával  
és sima nadrág,  
méretek: 134-164 cm

1550 Ft-tól

1550 Ft

1550 Ft

1550 Ft

1200 Ft

1200 Ft



Made with
5% Organically 
Grown Cotton

Certified by ETKO-
4886

3 alsó vagy 
3 pár zokni szettben

lányoknak, nyomott mintával,
alsó, 100% pamut,

méretek: 92-128 cm,
*Egységár: 183,33 Ft/db

zokni, magas
pamuttartalommal

és elasztánnal,
méretek: 23-30

*Egységár: 183,33 Ft/pár

5 alsó 
szettben

100% pamut, lányoknak,
3 féle színben,

méretek: 98-152 cm
*Egységár: 140 Ft/db

2 top vagy
2 felső szettben
100% pamut, lányoknak,
top, méretek:
92-164 cm – 600 Ft,
*Egységár: 300 Ft/db
felső, méretek:
110-164 cm – 780 Ft
*Egységár: 390 Ft/db

2 alsó szettben
100% pamut, lányoknak, nyomott mintával, 
méretek: 92-128 cm *Egységár: 275 Ft/db

5 pár zokni szettben 
magas pamuttartalommal és elasztánnal,  
lányoknak, sima, 3 féle színben,  
méretek: 23-38 
*Egységár: 140 Ft/pár

további minták 
méretek: 

134-164 cm

további minták 
méretek: 31-38

az ajánlat 2021.08.26-tól 2021.09.01-ig érvényesTÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDENNAP!

SHGO 045544 TESTEX

14.HCN.50033 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.19053 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX

14.HCN.50033 HOHENSTEIN HTTI

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

2017OK1009 AITEX

700 Ft

700 Ft

600 Ft-tól

550 Ft

550 Ft



5 pár zokni szettben 
magas pamuttartalommal és elasztánnal,
fiúknak, 3 féle színben, méretek: 23-38
*Egységár: 140 Ft/pár

3 boxeralsó vagy
3 pár zokni szettben

fiúknak, nyomott mintával,
boxeralsó, 100% pamut,

méretek: 92-128 cm,
*Egységár: 183,33 Ft/db

zokni, magas pamuttartalommal
és elasztánnal, méretek: 23-30

*Egységár: 183,33 Ft/pár

5 boxeralsó 
szettben

fiúknak, 3 db 100% pamut 
és 2 db magas pamuttartalommal,

különféle színváltozatban,
méretek: 98-164 cm

*Egységár: 140 Ft/db

2 boxeralsó szettben
magas pamuttartalommal és elasztánnal,
fiúknak, sima, többféle színben,
méretek: 98-164 cm
*Egységár: 300 Ft/db

2 trikó vagy
2 póló szettben

100% pamut, fiúknak,
trikó, méretek:

92-164 cm – 600 Ft,
*Egységár: 300 Ft/db

póló, méretek:
110-164 cm – 780 Ft

*Egységár: 390 Ft/db

további minták 
méretek: 

134-164 cm

további minták 
méretek: 31-38

BOMBA 
AJÁNLATAz újságban szereplő termékeket megtalálod üzleteinkben bomba ár jelöléssel

SHGO 045544 TESTEX SHGO 045544 TESTEX

20.HCN.19053 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

2017OK1009 AITEX

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.19053 HOHENSTEIN HTTI

14.HCN.50033 HOHENSTEIN HTTI

700 Ft

700 Ft

600 Ft

600 Ft-tól

550 Ft



takaró**
nyomott mintával,  

méretek: 130 x 170 cm

függöny**
pamutbársony,  
függönykarikákkal, sima,  
méretek: 140 x 260 cm

összehajtható doboz
dombornyomott mintával ellátott
velúr huzattal és dísz rojttal,
méretek: 30 x 30 x 30 cm

puff
nyitható fedéllel,
pamutbársony huzattal
és arany lábakkal,
belső tárolóval,
ø 37,5 cm, mag. 40 cm

asztali futó
nyomott mintával,  
méretek: 40 x 180 cm

párnahuzat**
nyomott mintával,

méretek: 40 x 40 cm

az ajánlat 2021.08.26-tól 2021.09.01-ig érvényesTÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDENNAP!

780 Ft

1200 Ft

1200 Ft 2300 Ft

2700 Ft

6200 Ft
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lámpás**
fa, fém tetővel,
üveggel és fogantyúval,
különböző méretekben:
17,5 x 17,5 x 38,5 cm – 3100 Ft,
23 x 23 x 52 cm – 5400 Ft

képkeret
gyöngyház színben, 
képméret: 13 x 18 cm

kaspó 
kerámia, 
dombornyomott mintával,  
ø 15,5 cm, mag. 12,5 cm

váza 
üveg, ø 26,5 cm,  
mag. 20 cm

dekortál
fém, arany színű szegéllyel, ovális,
méretek: 28,5 x 28,5 x 16 cm

művirág 
3 féle változatban,  

méretek:  
65-70 x 13-19 x 9-14 cm

további  
minták:

    
 

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

780 Ft

1550 Ft

1200 Ft

1200 Ft 2700 Ft

3100 Ft-tól
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termosz
vákuumos, fém  
betéttel, mackó  
füles fedéllel,  
 320 ml

ételtároló doboz
2 rekeszes, pattintós zárral,
kanállal és villával, nyomott mintával,
méretek: 14 x 18 x 7,5 cm

2 emeletes  
uzsonnás doboz
pánttal és evőeszköz készlettel,  
 2 x 600 ml,  
fedél nélkül mikrohullámú  
sütőben használható

uzsonnás táska  
tárolókkal 
és hűtőbetéttel
termo, cipzáras,
nyomott mintával,
3 tárolódoboz és egy hűtőbetét,
a táska meretei:
21,5 x 23 x 18 cm,
tárolók térfogata
1,8 l és 2 x 400 ml

kulacs
műanyag, 
fém fedéllel 
és aljjal,  
nyomott mintával,  
űrtartalom 1 l

uzsonnás táska
cipzáras, zsebbel,  

méretek: 30 x 13,5 cm

ételtároló
doboz 

unikornisos,  
térfogat: 850 ml, 

fedél nélkül 
mikrohullámú 

sütőben 
használható 

további  
minták:

további 
minták:

további 
minták:

további 
minták:
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600 Ft

470 Ft

470 Ft

1900 Ft

1900 Ft

1200 Ft

1200 Ft



tolltartó
parafa borítással,  
cipzáras,  
méretek: 20 x 5,5 x 5,5 cm

A5-ös jegyzetfüzet 
120 lap, négyzetrácsos vagy vonalas,  

színes pöttyökkel  
ellátott parafa borítással,  
méretek: 14,5 x 21 x 1,8 cm

2 darabos
toll készlet 
parafa borítással,
különböző színekben
*Egységár: 195 Ft/db

4 darabos
szövegkiemelő

szett
*Egységár: 97,50 Ft/db

6 darabos
ceruza készlet
fa
*Egységár: 40 Ft/db

színesceruza
készlet  

12 szín, fa
*Egységár: 26,67 Ft/db

öntapadós jegyzettömb  
készlet

különböző színekben,  
méretek: 7,5 x 7,5 cm

további 
minták:

további  
minták:

B5 Oxford jegyzetfüzet
80 lap, négyzetrácsos, puha, papír borítóval,  
Soft Touch típusú fólia borítással, varrt és ragasztott  
kivitelben, hófehér és tökéletesen sima papír 
Optik Paper 90 g/m2, méretek: 17 x 24,5 cm

   

    
  

BOMBA 
AJÁNLATAz újságban szereplő termékeket megtalálod üzleteinkben bomba ár jelöléssel

940 Ft

600 Ft

390 Ft

390 Ft

320 Ft

240 Ft

240 Ft

1200 Ft



780 Ft

600 Ft

2300 Ft

A4-es spirálfüzet
100 lap, vonalas, 
kemény borítással, 
spirálozott, egyes változatok  
dombornyomott mintával,
méretek: 29,5 x 21 x 1,2 cm

2 darabos
toll készlet 
nyomott mintával
*Egységár: 120 Ft/db

toll és tolltartó
szett

nyomott mintával,  
méretek: 18,5 x 5 x 1,2 cm

A4-es irattartó mappa
széles gumival,  

nyomott mintával és  
színes mintával a belső részen,  

különböző változatok, 
méretek: 30,5 x 24 cm

LED-es asztali lámpa
2 fokozatú érintőkapcsolóval,

irószer tarolóval, USB-n keresztül
tölthető beépített akkumulátorral,

kábellel, szürke vagy rózsaszín,
méretek: 15,5 x 9,4 x 39 cm

asztali
tolltartó
fém,  
mag. 10 cm

tolltartó
füzethez csatlakoztatható gumival,  

patentos zárral,  
méretek: 18 x 8 cm

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.

további  
minták:

további  
minták:

ÉRINTSD  
MEG  

A FÉNYERŐSSÉG  
MÓDOSÍTÁSÁHOZ

MOBILTELEFON  
TARTÓVAL

FLEXIBILIS  
KAR

      
    

  

   

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

320 Ft

240 Ft

470 Ft

390 Ft


