
pulóver vagy
szabadidőnadrág
nőknek, puha velúrból,
pulóver, lila vagy zöld,
kenguruzsebbel, 
vagy fekete, cipzáras,
szabadidőnadrág, zsebekkel,
méretek: S–XXL 

pulóver vagy
szabadidőnadrág  

lányoknak, puha velúr anyagból, 
pulóver, rózsaszín vagy sötétkék, rávarrt flitterekkel, 

méretek: 104-134 cm – 1200 Ft,
rózsaszín vagy fekete, kapucnival és  

kenguruzsebbel, méretek: 134-170 cm – 1550 Ft,
szabadidőnadrág, rózsaszín vagy sötétkék, flitterekkel,

méretek: 104-134 cm – 1200 Ft,
rózsaszín vagy fekete, zsebekkel,

méretek: 134-170 cm – 1550 Ft

MARADJ
LENDÜLETBEN! 

1200 Ft-tól

2300 Ft

érezhető minőség,  
           szerethető áron

Az ajánlat 2021.10.07-től 2021.10.20-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.



leggings 
95% pamut  

és 5% elasztán,  
méretek: S–XXL

blúz
100% viszkóz,  
gombos,  
gallérral  
és zsebbel,  
nyomott mintával, 
méretek: 36-46

leggings
gombos zsebekkel,
meleg béléssel,
méretek: S–XXL

farmerszoknya
magas pamuttartalommal 
és elasztánnal, széles gumival,  
redőzött derékrésszel és gombokkal, 
hátsó zsebekkel,  
méretek: S–XXL

pulóver
puha anyagból,  
csíkos ujjrésszel,  

méretek: S–XXXL

pulóver
puha, meleg anyagból,
strukturális mintával 
és keresztpántos
dekoltázzsal,
méretek: S–XXL

további  
minták:

további  
minták:

1550 Ft

1200 Ft

2300 Ft

2300 Ft

2700 Ft

3100 Ft

   

   

az ajánlat 2021.10.07-től 2021.10.20-ig érvényesérezhető minőség,  
           szerethető áron



1550 Ft

1900 Ft

2300 Ft

2300 Ft

2300 Ft

4600 Ft

    
  

    
  

kardigán
puha és meleg,  
összehúzott  
ujjakkal és  
alsó résszel,  
csíkos,  
méretek: S-L 

kapucnis pulóver
kenguruzsebbel,
méretek:
M–XXL

szabadidőnadrág
95% pamut és 5% elasztán,  
zsebekkel és megkötővel a derékrészen,  
sima, méretek: S–XXL

felső
95% pamut és 5% elasztán, 
hosszabbított szabású,  
lekerekített alsó szegéllyel,  
méretek: S–XXXL

kapucnis pulóver
puha polár anyagból,  

kenguruzsebbel,  
méretek: S–XXL

szabadidőnadrág 
megkötővel  
a derékrészen,  
méretek: M–XXL

további  
minták:

további  
minták:

BOMBA 
AJÁNLATAz újságban szereplő termékeket megtalálod üzleteinkben bomba ár jelöléssel



melltartó
t-shirt fazon,  
csipkés fémszálas cérnával,  
méretek: 75A-85D

alsó
csipkés  
fémszálas cérnával,  
méretek: S–XL

melltartó
bralette fazon,  
látványos csipkével  
a pántokon  
és az alsó szegélyen,  
méretek: S–XL

alsó
csipkés fodrokkal,  
méretek: S–XXL

body
csipkés, puha  
kosárrésszel, méretek: S–XL

alsó
bikini, széles csipkével, fekete, méretek: S-XXL,
brazil alsó, széles csipkével, piros, méretek: S–XXL vagy 
tanga, piros, csipkés, méretek: S–XL

780 Ft

780 Ft

600 Ft

1550 Ft

1550 Ft

3100 Ft

az ajánlat 2021.10.07-től 2021.10.20-ig érvényesérezhető minőség,  
           szerethető áron



2 alsó  
szettben 

95% pamut
és 5% elasztán,

csipkés
szegéllyel,

méretek: S–XXL
*Egységár: 390 Ft/db

melltartó
bralette fazon, látványos csipkével  

a pántokon és az alsó szegélyen,  
méretek: S–XL

alsó
csipkés  

fodrokkal,  
méretek: S–XXL

melltartó
push-up fazon,  
csipkés,  
méretek: 75A-85D

body
csipkés, merevítős  
kosárrésszel, méretek: S–XL

alsó
csipkés, méretek: S–XL

780 Ft

780 Ft

780 Ft

1550 Ft

1550 Ft

3100 Ft

@pepcohufacebook.com 
/pepco.hu

Oszd meg velünk véleményed te is, és nézd meg, hogy mások mit gondolnak

BEGO 064655 by TESTEX 



100% pamut
póló
fiúknak,  
Batman nyomott mintával,  
méretek: 134-170 cm

100% pamut póló
fiúknak, nyomott mintával,  
méretek: 104-134 cm

100% pamut  
szabadidőnadrág
fiúknak, zsebekkel
és megkotővel
a derékrészen,
nyomott mintaval
a lábszáron,
méretek: 98-134 cm100% pamut póló

fiúknak, Batman  
nyomott mintával,  
méretek: 104-134 cm

100% pamut  
szabadidőnadrág
fiúknak, zsebekkel  
és megkötővel a derékrészen, sima,  
méretek: 134-170 cm

további  
minták:

780 Ft
1550 Ft

1550 Ft

1200 Ft

1200 Ft

további  
minták:

   

   

az ajánlat 2021.10.07-től 2021.10.20-ig érvényesérezhető minőség,  
           szerethető áron



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

farmernadrág
99% pamut  
és 1% elasztán
lányoknak,  
zsebekkel,  
méretek:  
104-134 cm

100% pamut  
pulóver
lányoknak,  
laza kötésű,  
méretek:  
134-170 cm

100% pamut  
pulóver

lányoknak, Minnie egér  
nyomott mintával,  

méretek: 134-170 cm

pulóver
pamut,  
lányoknak,  
csillogó  
elemekkel,  
nyomott mintával,  
méretek:  
104-134 cm

100% pamut 
kapucnis pulóver
fiúknak,  
Jurassic World  
nyomott mintával,  
méretek: 104-134 cm

600 Ft

1550 Ft

1900 Ft

1200 Ft

2300 Ft

2300 Ft

3100 Ft

BOMBA 
AJÁNLATAz újságban szereplő termékeket megtalálod üzleteinkben bomba ár jelöléssel



halloween álarc
különböző változatokban,  
univerzális méret

felső
100% pamut  
vagy magas 
 pamuttartalommal,
lányoknak,  
Mancs Őrjárat  
nyomott mintával,  
méretek: 104-134 cm

100% pamut  
szabadidőnadrág
fiúknak, zsebekkel és  
megkötővel a derékrészen,  
sima, méretek: 98-134 cm

pulóver
lányoknak, 
csillogó  
elemekkel  
kiegészített mintával,  
méretek: 104-134 cm

halloween  
hajpánt
különböző mintákkal,  
méretek: 23 x 13 cm, 
25,5 x 16 cm

550 Ft

320 Ft

1200 Ft

1200 Ft

2300 Ft

az ajánlat 2021.10.07-től 2021.10.20-ig érvényesérezhető minőség,  
           szerethető áron

17.HIN.01958 HOHENSTEIN HTTI



halloween  
lámpás
papírból, ø 20,5 cm

halloween  
jelmez
gyermek,
dinoszaurusz palást,
kapucnival,
denevér palást
vagy ruha
csontváz
vagy pókháló
mintával,
méretek:
3-8 év

halloween  
csokigyűjtő  
kar
2-féle változatban,  
méretek: 15 x 54 x 4 cm

halloween dekorációk**
kerámia, teamécseshez, tök, 2 változat, 
ø 11,5 cm, mag. 12 cm vagy
ø 10,5 cm, mag. 12 cm – 390 Ft, 
szellem, 2 változat, ø 7,5 cm, mag. 13,5 cm, 
méretek: 12 x 8 x 16 cm – 390 Ft,
nagy tök, ø 15 cm, mag. 17 cm – 780 Ft

halloween  
jelmez  
kiegészítők
boszorkánykalap**, többféle
minta, ø 38 cm – 390 Ft,
paróka, lila, vörös
vagy rózsaszín,
univerzális méret – 780 Ft

**A termék a kiemelt üzletekben kapható.

világító
LED-es pohár**
szívószállal és koponya  
mintával, ø 10 cm,  
mag. 17,5 cm,  
 400 ml

halloween  
mini LED-sor

10 LED, különböző mintával,  
hossz 165 cm,  

az elemek külön 
kaphatók

különböző minták:

780 Ft

780 Ft

470 Ft

390 Ft-tól

390 Ft-tól

320 Ft1200 Ft

2300 Ft

    
  

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



   

780 Ft

550 Ft-tól

1550 Ft

1200 Ft

3100 Ft

        

asztali lámpa
glamour stílusban, 
arany vagy ezüst színben,  
ø 12 cm, mag. 25 cm

illatgyertya 
üvegben,
fedéllel, különböző színekben és illatokkal,
ø 13,5 cm, mag. 8 cm

2 darab
LED-sor
dugóval
a készlet
nem tartalmazza
a palackokat,
az elemek
külön kaphatók
*Egységár: 390 Ft/db

illatgyertya
dekoráció,
pacsuli illattal, 
ø 7 cm, mag. 15 cm

illatgyertya
üvegben, különböző illatváltozatok,
választható méretek: 8 x 8 x 8 cm – 550 Ft,
10 x 10 x 10 cm – 1200 Ft
vagy 12 x 12 x 12 cm – 1550 Ft

további  
minták:

gyertyák 8 x 8 x 8 cm  
további változatok:

az ajánlat 2021.10.07-től 2021.10.20-ig érvényesérezhető minőség,  
           szerethető áron



   

   

kosár
fém, fülekkel,  
választható méretek:  
28,5 x 23,5 x 31 cm – 1900 Ft,
35 x 30 x 34 cm – 2300 Ft

asztali lámpa
kerámia, textilbúrával,  
ø 12,5 cm, mag. 23 cm

kartondoboz szett
3 db-os szett A4 – 780 Ft, *Egységár: 260 Ft/db
2 db-os szett, méretek: 37 x 27 x 21 cm – 780 Ft, *Egységár: 390 Ft/db
2 db-os szett, méretek: 47 x 31 x 32 cm – 1200 Ft, *Egységár: 600 Ft/db

függöny
fém 
függönykarikákkal,  
méretek:  
140 x 260 cm 

függönykötő  
zsinór 
dísz,  
rojttal

további  
minták:

további  
minták:780 Ft-tól

1550 Ft

1900 Ft-tól

1200 Ft

3900 Ft

BOMBA 
AJÁNLATAz újságban szereplő termékeket megtalálod üzleteinkben bomba ár jelöléssel

20.HCN.14341 HOHENSTEIN HTTI



   

   
   

100% pamut  
pulóver 
kisfiúknak, csíkos,  
méretek: 74-98 cm

nadrág
kisfiúknak,
100% pamut, 
kü lső réteggel,
zsebekkel,
gumis derékkal,
méretek: 74-98 cm 

pulóver
magas  

pamuttartalommal,  
kislányoknak, mintás,  

méretek: 74-98 cm

nadrág
97% pamut  
és 3% elasztán,  
kislányoknak,  
zsebekkel és övvel,  
méretek: 80-98 cm

további  
minták:

további  
minták:

dekoratív
övvel:

100% pamut  
rugdalózó
kisfiúknak, Snoopy-s  
nyomott mintával,  
méretek: 62-92 cm

1550 Ft

1550 Ft

1900 Ft 1900 Ft

1900 Ft

Különleges ajánlat, mely érvényes a megadott időpontban, illetve a készlet erejéig. Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Eladás csak háztartási mennyiségben.  
Az árak bruttó árak és forintban értendők.*Az egységcsomagok nem megbonthatóak. **A termékek csak kiemelt üzleteinkben elérhetőek a készlet erejéig.

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.

@pepcohu

Ügyfélszolgálat
Hétfő – péntek: 

9:00 – 15:00
E-mail:  

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

érezhető
minőség,

szerethető
áron

100% biopamut  
rugdalózó

kislányoknak,  
nyomott mintával,  
méretek: 62-92 cm

1550 Ft

Certified by USB
TEX2765

‘organic’


