
KIZÁRÓLAG A PEPCOBAN

ÚJ 
KOLLEKCIÓ

Cardio Bunny
sportruházat és
sportcipő
sportmelltartó,
méretek: S–XL – 2300 Ft,
leggings, méretek:
XS-XL – 3900 Ft,
sportcipő,
méretek:
36-41 – 3900 Ft

2300
Ft-tól

Az ajánlat 2022.01.20-tól 2022.02.02-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.

érezhető minőség, 
           szerethető áron



KIZÁRÓLAG A PEPCOBAN

ÚJ 
KOLLEKCIÓ

sporthátizsák
cipzáras, zsebbel,
pántokkal és fülekkel

kapucnis pulóver
vagy szabadidőnadrág
magas pamuttartalommal,
zsebekkel,
méretek: XS-XL,
nadrág megköthető
derékrésszel - 3900 Ft,
pulóver
cipzárral - 4600 Ft

2 sportzokni
szettben**
lélegző,
gyorsan száradó
lurex szállal,
méretek: 35-42
*Egységár: 390 Ft/pár

sportcipő
női, fűzős,
légáteresztő,
rugalmas,
könnyű anyagú
felső résszel,
méretek: 36-41

sporttáska
cipőtartó oldalzsebbel, külső zsebbel,
megerősített alsó résszel és állítható pánttal,
méretek: 53 x 14 x 18 cm

sportpulóver
gyorsan száradó,

álló gallérral 
és zsebekkel,

cipzárral,
méretek: XS-XL

2 darabos
hajgumi szett
különböző mintákkal

a szettben
*Egységár: 
300 Ft/db

sportfelső
gyorsan száradó,

nyomott mintával,
méretek: XS-XL

**A termék a kiemelt üzletekben kapható.

2300Ft

600Ft

3100Ft

780Ft

3900Ft

3900Ft

3900Ft

3900
Ft-tól

az ajánlat 2022.01.20-tól 2022.02.02-ig érvényesérezhető minőség, 
           szerethető áron



KIZÁRÓLAG A PEPCOBAN

ÚJ 
KOLLEKCIÓ

sportmelltartó
kényelmes széles,
hátul keresztezett
pánttal és széles
mellrész alatti gumival,
nyomott mintával,
méretek: S–XL

sportcipő**
női, széles gumival és
légáteresztő, rugalmas,
könnyű anyagú felső résszel, 
méretek: 36-41

kapucnis pulóver
vagy
szabadidőnadrág
nyomott mintával,
pulóver, méretek: XS-XL
vagy nadrág megköthető 
derékresszel és zsebekkel,
méretek: XS-XL

sporttáska
cipzárral,
praktikus külső
zsebbel

2 sportzokni
szettben**
magas pamuttartalommal,
hímzett logóval,
méretek: 35-42
*Egységár: 470 Ft/pár

sportfelső
gyorsan száradó,

nyomott mintával,
méretek: XS-XL

fülhallgató
praktikus

tárolódobozban

sportleggings
gyorsan száradó,

alakformáló, optikailag vékonyító
kontrasztos betétekkel, széles

gumis résszel és hálós oldalzsebekkel,
méretek: XS-XL

**A termék a kiemelt üzletekben kapható.

3900Ft

3900Ft

2300Ft

3900Ft

2300Ft

940Ft

3500Ft

3900Ft

BOMBA 
AJÁNLAT

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel



KIZÁRÓLAG A PEPCOBAN

ÚJ 
KOLLEKCIÓ

sportmelltartó
lányoknak, gyorsan száradó,
nyomott mintával,
széles mellrész alatti gumival,
méretek: 134-176 cm

kapucnis pulóver
lányoknak,
gyorsan száradó,
zsebekkel,
cipzárral,
nyomott mintával,
méretek: 134-170 cm

sporttop
lányoknak, gyorsan száradó, széles
alsó szegéllyel, nyomott mintával,
méretek: 134-170 cm

hátizsák
lányoknak, cipzárral,
cipzáras külső
zsebbel, állítható pántokkal

sportleggings
lányoknak, gyorsan száradó,

alakformáló kontrasztos
betétekkel, széles gumis

derékrésszel, méretek: 134-170 cm

3 titokzokni szettben
lányoknak, emelt sarokrésszel,

méretek: 31-38
*Egységár: 313,33 Ft/pár

sportcipő**
lányoknak,

széles gumival,
légáteresztő, rugalmas,

könnyű anyagú felső
résszel, méretek: 34-37

**A termék a kiemelt üzletekben kapható.

1550Ft

3100Ft

3900Ft

940Ft

1550Ft

2700Ft

3900Ft

@pepcohufacebook.com
/pepco.hu

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

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI



KIZÁRÓLAG A PEPCOBAN

ÚJ 
KOLLEKCIÓsporttop

lányoknak,
gyorsan száradó,
széles alsó
szegéllyel,
nyomott mintával,
méretek:
134-170 cm 2 darabos hajgumi szett

különböző mintákkal a szettben
*Egységár: 195 Ft/db

3 zokni szettben
magas pamuttartalommal, 
lányoknak, nyomott mintával, 
méretek: 31-38
*Egységár: 313,33 Ft/pár

100% pamut
kapucnis pulóver

lányoknak,
zsebekkel,

nyomott mintával,
méretek: 134-170 cm

sportmelltartó
lányoknak,

gyorsan száradó,
nyomott mintával,

széles mellrész
alatti gumival,

méretek: 134-176 cm

tornazsák
lányoknak,

cipzáros
elülső zsebbel,
dupla zsinórral
összehúzható

100% pamut
szabadidőnadrág

lányoknak, megköthető derékrésszel,
zsebekkel és nyomott mintával,

méretek: 134-170 cm

sportleggings
lányoknak,
gyorsan száradó,
nyomott mintával,
méretek:
134-170 cm

1550Ft

3100Ft

390Ft

940Ft

3100Ft

1550Ft

1900Ft

3100Ft

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI



további 
minták:

súlyzó
1 kg, csúszásmentes

sportmelltartó
mikroszálas anyagból, 
hátul keresztezett pántokkal
és a mellet erősen tartó
kényelmes széles gumival,
méretek: S/M, L/XL

sportfelső
vagy sportleggings
női, gyorsan száradó,
látványos oldalsó betétekkel, 
felső, méretek: S-XXL,
leggings, méretek: S–XL

3 titokzokni szettben**
női, sportos stílusú, leopárdmintás
nyomott mintával, méretek: 35-42
*Egységár: 260 Ft/pár

sportfelső
női, gyorsan száradó,

nyomott mintával, méretek: S–XXL

jóga és pilates zokni**
magas pamuttartalommal

és elasztánnal, női,
csúszásgátló kialakítással,

tökéletes mozgáshoz,
méretek: 35-42

**A termék a kiemelt üzletekben kapható.

780Ft

1900Ft

1550Ft

1550Ft

780Ft

780Ft

az ajánlat 2022.01.20-tól 2022.02.02-ig érvényesérezhető minőség, 
           szerethető áron

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI



3 titokzokni szettben
magas pamuttartalommal
és elasztánnal, lányoknak,
Snoopy nyomott mintával,
többféle változat a szettben,
méretek: 31-38
*Egységár: 200 Ft/pár

top
95% pamut és 5% elasztán,
lányoknak, széles gumival,
Snoopy nyomott mintával,
méretek: 134-176 cm

2 darabos alsó szett
95% pamut és 5% elasztán,
lányoknak, Minnie Egér nyomott
mintával, különböző színekben
a szettben, méretek: 92-128 cm
*Egységár: 390 Ft/db

top
95% pamut és 5% elasztán,
lányoknak, Minnie Egér
nyomott mintával, méretek:
92-128 cm

2 zokni szettben
magas pamuttartalommal
és elasztánnal, fi úknak,
Superman nyomott mintával,
többféle változat a szettben,
méretek: 31-42
*Egységár: 300 Ft/pár

3 darabos
100% pamut
alsó szett
fi úknak, Verdák
nyomott mintával,
méretek: 92-128 cm
*Egységár: 260 Ft/db

2 darabos alsó szett
95% pamut és 5% elasztán,
lányoknak, széles gumival,
Snoopy nyomott mintával,

különböző színekben a szettben,
méretek: 134-176 cm

*Egységár: 470 Ft/db

3 titokzokni szettben
magas pamuttartalommal

és elasztánnal, fi úknak,
Verdák nyomott mintával,

többféle változat a szettben,
méretek: 23-30

*Egységár: 200 Ft/pár

780Ft

600Ft

780Ft

780Ft

600Ft

940Ft

600Ft
940Ft

BOMBA 
AJÁNLAT

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX



további 
minták:

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

100% pamut
szabadidőnadrág
fi úknak, megköthető
derékrésszel és zsebekkel,
sima, méretek: 134-170 cm

sportfelső vagy
sportleggings
lányoknak,
gyorsan száradó,
Pindúr Pandúrok
nyomott mintával,
méretek: 104-134 cm

100% pamut
póló
fi úknak,
Looney Tunes
nyomott mintával,
méretek:
104-134 cm

szabadidőnadrág
fi úknak, megköthető derékrésszel
és zsebekkel, Looney Tunes
nyomott mintával,
méretek: 104-134 cm

kapucnis
pulóver

fi úknak, 
nyomott mintával,

méretek: 134-170 cm

100% pamut
bomber típusú

pulóver
lányoknak,

cipzárral, zsebekkel,
nyomott mintával

méretek: 104-134 cm

100% pamut
szabadidőruha
elasztánt tartalmazó
szegélyekkel,
fi úknak, a szett tartalma:
kapucnis pulóver
cipzárral, zsebekkel, 
és nadrág, megköthető 
derékrésszel és zsebekkel, 
nyomott mintával,
méretek: 104-134 cm

zokni
magas pamuttartalommal
és elasztánnal, lányoknak,

csúszásmentes kialakítással,
méretek: 23-38

1550Ft 3100Ft

1900Ft

1550Ft

1550Ft

1200Ft

1900Ft

3100Ft

600Ft

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



2 darabos body szett
kisfi úknak, nyomott mintával, 100% pamut zőld 
és pamut szürke, méretek: 62-92 cm
*Egységár: 775 Ft/db

leggings
95% biopamut és 5% elasztán,
kislányoknak,
Csingiling nyomott mintával,
méretek: 56-86 cm

body
95% pamut és 5% elasztán, kislányoknak,

Csingiling nyomott mintával,
méretek: 62-92 cm

100% pamut
szabadidőnadrág
kisfi úknak, megköthető derékrésszel
és zsebekkel,
Pókember nyomott mintával,
méretek: 74-98 cm

100% pamut 
kapucnis pulóver

kisfi úknak, feliratos szegéllyel 
és Pokember nyomott mintával,

méretek: 74-98 cmkisgyermek
együttes
kislányoknak, 

Oroszlánkirály mintával,
100% pamut felső,

fodorral és 3D mintával,
és 95% pamut és

5% elasztán leggings,
méretek: 74-98 cm

kisgyermek együttes
kislányoknak, 101 Kiskutya mintával,

100% pamut felső, fodorral és 3D mintával,
és 95% pamut és 5% elasztán leggings,

méretek: 74-98 cm

kisgyermek együttes
kisfi úknak, 100% pamut body, 

és pamut kertésznadrág,
kenguruzsebbel és rávarrt mintával,

méretek: 56-86 cm

1550Ft

940Ft

1200Ft

1550Ft

1900Ft

2300Ft

2300Ft

2700Ft

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

Certi� ed by USB
TEX2765

‘organic’



további 
minták:

további 
minták:

művirág
kaspóban
kerámia,
méretek: 15 x 15 x 43 cm

takaró
kockás mintával,
méretek: 130 x 170 cm

takaró
2 oldalas, méretek:
150 x 200 cm

makramé
csomózott, pamut és fa

elemekkel, függeszthető,
méretek: 59 x 27 x 1,5 cm

kaspó
kerámia, arcot 

ábrázoló mintákkal
méretek: 13,5 x 13,5 x 13 cm

asztali lámpa
arcot ábrázoló kerámia talppal és szövet búrával,

alap magassága kb. 30 cm,
lámpa magassága búrával kb. 47 cm

kosár
természetes
anyagokból

font, fülekkel,
kétszínű,

ø 20-30 cm,
mag. 27,5 cm

1900Ft

4600Ft

3900Ft

940Ft

1900Ft

2300Ft

2700Ft

az ajánlat 2022.01.20-tól 2022.02.02-ig érvényesérezhető minőség, 
           szerethető áron

SHHO 094418 TESTEX

SHHO 094418 TESTEX



további 
minták:

takaró
sherpa típusú,
2 oldalas,
méretek: 130 x 170 cm

tányéralátét
asztalra,
kétoldalas

díszág
mű, különböző változatok,
hossz. 74-90 cm

kisszék
makramé díszítésű
huzattal, fa lábakon, 
ø 35 cm, mag. 43 cm

takaró
pamut, rojtokkal,

méretek: 130 x 160 cm

makramé
csomózott,

pamut,
függeszthető,

méretek:
50 x 75 cm

asztalterítő
jacquard mintával,

méretek: 140 x 220 cm

7800Ft

2300Ft

1350Ft

2300Ft

780Ft
3100Ft

3900Ft

BOMBA 
AJÁNLAT

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

SH025 162889 TESTEX



további  
minták:

további  
minták:

egyszerű
vízadagolás

termosz
vákuumos, rozsdamentes acélból, felirattal,
400 ml

Aquaphor vízszúrő kancsó 
szűrőbetéttel 
a szűrő cseréjét jelző időmutatóval, a vízadagolást
megkönnyítő elhúzható fedéllel, különböző színekben, 2,8 l,
a kancsóhoz való Aquaphor B15 szűrő állandó kínálatunk része

wok serpenyő
tapadásmentes felülettel,
kényelmes műanyag nyéllel,
minden típusú tűzhelyen használható,
indukciós tűzhelyen is,
ø 28 cm

főzőedény
tapadásmentes felülettel,
kényelmes műanyag nyéllel,
minden típusú tűzhelyen használható,
indukciós tűzhelyen is,
ø 16 cm

termosz
vákuumos, rozsdamentes acélból,

mintával, 500 ml

serpenyő
tapadásmentes felülettel,

kényelmes műanyag
nyéllel, minden típusú

tűzhelyen használható,
indukciós tűzhelyen is, ø 28 cm

2300 Ft

2300 Ft

2300 Ft

2300 Ft

3900 Ft

4600 Ft

Lépj velünk kapcsolatba

Használd ki a 30 napos  
pénzvisszafizetési garanciát.  

***A 30 napos pénzvisszafizetési garancia 
szabályai a pepco.hu oldalon találhatók.

 

Vásárolj  
gondtalanul

pepco.hu /PEPCOHU @pepcohu

Ügyfélszolgálat

9:00 – 15:00
E-mail: 

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

áron

érezhető
minőség

szerethető
áron 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.

Lépj velünk kapcsolatba

Használd ki a 30 napos  
pénzvisszafizetési garanciát.  

***A 30 napos pénzvisszafizetési garancia 
szabályai a pepco.hu oldalon találhatók.

 

Vásárolj  
gondtalanul

pepco.hu /PEPCOHU @pepcohu

Ügyfélszolgálat

9:00 – 15:00
E-mail: 

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

áron

Lépj velünk kapcsolatba

Használd ki a 30 napos  
pénzvisszafizetési garanciát.  

***A 30 napos pénzvisszafizetési garancia 
szabályai a pepco.hu oldalon találhatók.

 

Vásárolj  
gondtalanul

pepco.hu /PEPCOHU @pepcohu

Ügyfélszolgálat

9:00 – 15:00
E-mail: 

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

áron


