
780Ft

1550Ft

1550Ft

780

1550
2 doboz szettben 

összecsukható, velúr, fedéllel,
2 különböző színben,

méretek: 40 x 20 x 20 cm
*Egységár: 775 Ft/db

10 darabos vállfa szett  
velúr borítással, bemélyedéssel

a vékony pántoknak, forgócsuklós
akasztóval, 4 különböző színben,

méretek: 42 x 23 x 0,5 cm
*Egységár: 78 Ft/db

tároló 
könnyű, össszehajtható, béléssel és
praktikus összehúzóval, oldalt két füllel,
nyomott mintával, 2 különböző változat,
ø 40 cm, mag. 55 cm

Minden
rendben!

Az ajánlat 2022.02.03-tól 2022.02.09-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.



1900 Ft

1200 Ft

képkeret  
kerámia,
képméret:
13 x 18 cm 

1900 Ft
fali dekoráció 
fém, arcot ábrázoló mintával, 
méretek: 28 x 39 x 1 cm

780 Ft
tányéralátét
ø 38 cm

illatdi� úzor 
kerámia,
pálcákkal
és 100 ml olajjal,
Camomile &
White tea illattal

3100 Ft
tálca 

natúr
gyékényből,

  ø 35 cm,
mag. 12 cm

az ajánlat 2022.02.03-tól 2022.02.09-ig érvényes
BOMBA

ÁR
Az újságban szereplő termékeket megtalálod

 üzleteinkben bomba ár jelöléssel



600 Ft

4600 Ft

3900 Ft

1200 Ft

pu�  
összecsukható, 

praktikus tárolóval és 
strukturális díszmintával,

ø 38 cm, mag. 32 cm

doboz 
összehajtható,
strukturális mintával 
borított elülső résszel,
méretek: 33 x 33 x 33 cm

szőnyeg**
geometrikus mintával,
méretek: 80 x 120 cm

tányéralátét
természetes anyagokból,

áttört mintával, ø 38 cm

100% pamut
párnahuzat

rojtokkal,
méretek: 40 x 40 cm

**A termék a kiemelt üzletekben kapható.

1550 Ft
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1550 Ft

3100 Ft

1550 Ft

780 Ft

600 Ft 600 Ft

body** 
csipkés, mély
hátsó kivágással
és elasztikus
vállpánttal, méretek:
S–XL

melltartó 
csipkés, halcsont merevítővel,
méretek: 75A-D, 80B-D,
85C-D

alsó 
csipkés,
méretek: S–XXL

alsó 
csipkés,

méretek: S–XXL

alsó 
csipkével és 
nyomott mintával,
méretek: S–XXL

melltartó
csipkés,
push-up típusú,
merevített
kosárral,
méretek:
75A-D, 80B-D,
85C-D

**A termék a kiemelt üzletekben kapható.

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



600 Ft

1550 Ft

1550 Ft

780 Ft

940 Ft

2 darabos alsó szett**
csipkés, hímzéssel, fekete és 

piros színben, méretek: S–XXL
*Egységár: 775 Ft/db

alsó 
tanga,
csipkés,
méretek: S–XL

alsó 
csipkés, magasított
derékrésszel, 
méretek: S–XXL

alsó 
csipkés,
méretek: S–XXL

melltartó 
csipkés,
balconette típusú,
merevített,
méretek:
75A-D, 80B-D, 85C-D

** A termék a kiemelt 
üzletekben kapható.

BOMBA
ÁR

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel



1550 Ft

3900 Ft

3100 Ft

780 Ft

2300 Ft

1200 Ft

3 titokzokni szettben
fémszálas, pamut, 
Mickey Egér és 
Minnie Egér mintával,
méretek: 35-38, 39-42
*Egységár: 260 Ft/pár

hálóing 
nagyon magas

pamuttartalommal,
Mickey Egér és Minnie Egér

nyomott mintával,
méretek: S–XXL

100% pamut
hálóing 
nyomott mintával, 
méretek: S–XXL

100% pamut pizsama 
gombos felsőrész,fehér szegélyvarrással és 
rövidnadrág megköthető derékrésszel, 
nyomott mintával, méretek: S–XL

pizsama 
szatén, fehér 

szegélyvarrással,
gombos felsőrész zsebbel 

és rövidnadrág,
méretek: S–XL

2 zokni 
szettben
pamut, 
méretek: 39-46
*Egységár: 390 Ft/pár780 Ft boxeralsó  

95% pamut és 5% elasztán,
nyomott mintával, dobozban,

méretek: S–XXL

SHGO 045544 TESTEX

SHGO 045544 TESTEX

18.HCN.35837.HOHENSTEIN HTTI

további 
minták:
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780 Ft

1550 Ft

940 Ft 600 Ft

940 Ft

1550 Ft1900 Ft

2300 Ft

sütőforma 
szív alakú,

tapadásmentes 
bevonattal,

kivehető aljjal,
méretek: 26,5 x 7,5 cm

12 darabos
mu�  nforma szett**
szilikon, szív alakú
*Egységár: 78,33 Ft/db

spatula
szilikon, fa nyéllel,
nyomott mintával

bögre 
porcelán,
különböző változatok,
ajándékdobozban, 400 ml

2 darabos 
bögre szett**
porcelán, feliratos, 450 ml
*Egységár: 775 Ft/dbl

bögre 
porcelán, Mickey Egér
és Minnie Egér
nyomott mintával, 420 ml

csésze 
porcelán, arany széllel és
szív alakú füllel, 490 ml

bögre 
üveg, nyomott mintával, fém kanállal és korona mintájú
fogantyús fedéllel, 480 ml

** A termék a kiemelt 
üzletekben kapható.
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100% pamut 
felső
női, méretek: S-XXL,
Micimackó és barátai
nyomott mintával - 1900 Ft,
vagy Daisy mintával és 
átfordítható 
fl itterekkel - 2300 Ft

1900
Ft-tól

1200 Ft

3100 Ft

3900 Ft

3900 Ft

2700 Ft

4600 Ft

3100 Ft

kapucnis softshell kabát
polár béléssel, szélálló
és lélegző, cipzárral, praktikus
cipzárral a zsebeken, méretek: 36-46

3900 

farmernadrág 
98% pamut
és 2% elasztán,
női,
zsebekkel
és koptatott részekkel,
méretek: 36–44

farmernadrág 
magas pamuttartalommal
és elasztánnal,
női, zsebekkel, 
méretek: 36–44

100% pamut
póló 
nyomott mintával, 
férfi , méretek: M-XXL,
vagy női, méretek: S–XXL

farmernadrág 
magas pamuttartalommal,
férfi , zsebekkel,
megköthető derékrésszel
és összehúzott alsó szegéllyel,
méretek: 32-38

blúz 
100% viszkóz anyag, 
női, gombos,
meghosszabbított hátsó résszel
és Bambi nyomott mintával,
méretek: 36-46

pulóver
női, felirattal,

2 színű, méretek: S–XXL

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

SH020 157158 TESTEX

   

további 
minták:

további
minták 
nőknek:

   



1900 Ft

2300 Ft2300 Ft

2300 Ft2300 Ft

2300 Ft

2300 2300 Ft

szabadidőnadrág
nagyon magas pamuttartalommal, lányoknak,

megköthető derékrésszel, 2 színű, méretek: 104-134 cm

kapucnis pulóver
magas pamuttartalommal,

lányoknak,
cipzárral, 2 színű,
rávarrt mintával, 

méretek: 104-134 cm

100% pamut
szabadidőruha 
kisfi úknak,
pulóver és nadrág
megköthető derékrésszel,
Micimackó és barátai
nyomott mintával,
méretek: 74-98 cm

ruha 
pamut, kislányoknak, feliratos
szalaggal, nyomott mintával,
Minnie Egér vagy Susi és Tekergő mintával,
méretek: 74-98 cm

kislány együttes
100% pamut sapka és body,
95% pamut és 5% elasztán leggings,
Minnie Egér nyomott mintával,
méretek: 62-92 cm

100% pamut
kisfi ú együttes
body és puha anyagú
kertésznadrág kenguruzsebbel,
Mickey Egér nyomott mintával, 
méretek: 56-86 cm

további 
minták:

BOMBA
ÁR

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel



3100 Ft

3100 Ft

3100 Ft 3100 Ft

3900 Ft

1550 Ft

1550 Ft

2300 Ft

100% pamut
szabadidőnadrág

lányoknak,
kenguruzsebbel,

Zombie Dash
rávarrt

és nyomott
mintával,
méretek:

104-134 cm

100% pamut
póló
fi úknak,
Zombie Dash rávarrt
és nyomott mintával,
méretek: 104-134 cm

100% pamut
kapucnis

pulóver
lányoknak,

Zombie Dash rávarrt
és nyomott mintával,

méretek:
104-134 cm

hosszú ujjú póló
70% pamut és 30% viszkóz,
fi úknak, Zombie Dash rávarrt
és nyomott mintával,
méretek: 104-134 cm

szabadidőnadrág
magas pamuttartalommal, 

fi úknak, zsebekkel és
megköthető derékrésszel,

Zombie Dash rávarrt mintával,
méretek: 104-134 cm

szabadidőnadrág 
magas pamuttartalommal, fi úknak,
zsebekkel és megköthető derékrésszel,
Zombie Dash rávarrt mintával,
méretek: 104-134 cm

kapucnis pulóver
magas pamuttartalommal, 

fi úknak, Zombie Dash 
rávarrt és nyomott mintával,

méretek: 104-134 cm

leggings
magas pamuttartalommal,
lányoknak,
Zombie Dash rávarrt
és nyomott mintával,
méretek: 104-134 cm

további
minták:



2300 Ft

2300 Ft

2300 Ft

3100 Ft

3100 Ft

2300 Ft

nadrág vagy pulóver 
70% pamut és 30% viszkóz,

kisfi úknak,
kenguruzsebbel,

Zombie Dash nyomott mintával,
méretek: 74-98 cm

kapucnis pulóver
magas pamuttartalommal,
kislányoknak,
cipzárral,
Zombie Dash rávarrt és 
nyomott mintával,
méretek: 74-98 cm

szabadidőnadrág
magas pamuttartalommal,

kislányoknak, kenguruzsebbel,
Zombie Dash rávarrt és 

nyomott mintával, méretek: 74-98 cm

kapucnis pulóver
70% pamut és 30% viszkóz,

kisfi úknak, cipzárral,
Zombie Dash rávarrt
és nyomott mintával,

méretek: 74-98 cm

szabadidő-
nadrág 
70% pamut
és 30%
viszkóz,
kisfi úknak,
zsebekkel,
Zombie Dash
rávarrt
és nyomott
mintával,
méretek: 74-98 cm

szabadidőnadrág 
magas pamuttartalommal,
kisfi úknak, zsebekkel,
Zombie Dash rávarrt és
nyomott mintával,
méretek: 74-98 cm



780 Ft

1550 Ft

1550 Ft1550 

2 doboz szettben 
összecsukható, velúr, fedéllel,

méretek: 40 x 20 x 20 cm
*Egységár: 775 Ft/db

tároló
könnyű és

összehajtható,
béléssel

és praktikus
összehúzóval,

oldalt két füllel,
nyomott mintával,

ø 40 cm, mag. 55 cm

10 darabos
vállfa szett   
velúr borítással,
bemélyedéssel a vékony pántoknak,
forgócsuklós akasztóval,
méretek: 42 x 23 x 0,5 cm
*Egységár: 78 Ft/db

bemélyedéssel
a vékony 
pántoknak

csúszásmentes
anyag

forgócsuklós
akasztóval

további 
minták:

további
minták:

további
minták:

    
    

PRAKTIKUS
KERESZTPÁNTTAL

A KIEGÉSZÍTŐKNEK

AZ ÖSSZEHAJTHATÓ DOBOZ
KEVESEBB HELYET

FOGLAL SZEKRÉNYEDBEN!

PRAKTIKUS 
ÖSSZEHÚZÓVAL!

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.

Használd ki a 30 napos
pénzvisszafi zetési garanciát.

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

Hétfő - péntek
9:00 – 15:00

E-mail:
ugyfelszolgalat@pepco.hu
Telefonszám: +36 1 701 0424/PEPCOHU     @pepcohu     pepco.hu

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

Vásárolj 
gondtalanul

ÜgyfélszolgálatLépj velünk kapcsolatba


