
3100 
Ft-tól

kapucnis 
parka kabát
különböző változatok,
lányoknak, méretek:
104-134 cm – 3100 Ft,
női, méretek:
36-46 – 4600 Ft

Az ajánlat 2022.03.10-től 2022.03.23-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.



az ajánlat 2022.03.10-től 2022.03.23-ig érvényes
BOMBA 

ÁR
Az újságban szereplő termékeket megtalálod

 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

2700 Ft

3100 Ft

4600 Ft

3900 Ft

3100 Ft

farmernadrág 
magas pamuttartalommal,
elasztánnal és viszkózzal,
zsebekkel és
koptatott térdrésszel,
méretek: 36-44

cipő 
fűzős, hálóval,
méretek: 36-41

kapucnis parka kabát  
cipzárral,
összehúzható derékrésszel,
cipzárakkal oldalt és feliratos
szalaggal a kapucnin,
méretek: 36-46

ruha  
100% viszkóz,
laza szabás,
derékban
varrással,
fodros,
méretek: 
36-44

kapucnis mellény 
steppelt, cipzárral, zsebekkel és feliratos
szalaggal a kapucnin, méretek: S–XL

további  
minták:

   



az ajánlat 2022.03.10-től 2022.03.23-ig érvényes
BOMBA 

ÁR
Az újságban szereplő termékeket megtalálod

 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

940 Ft

780 Ft3900 Ft

600 Ft

2300 Ft

1550 Ft
blúz  

100% viszkóz, V-nyakkal és  
hosszabbított alsó résszel,

nyomott mintával,
méretek: 36-46

top 
85% pamut,
10% viszkóz
és 5% elasztán,
vállpánttal, sima,
méretek: S–XXL

100% pamut
póló  
sima, méretek: M–XXXL

100% pamut 
felső 
nyomott mintával,
méretek: S-XXL

2300 Ft

100% pamut
szabadidőnadrág

megköthető derékrésszel 
és nyomott mintával

a zsebeken,
méretek: M–XXL

póló  
100% pamut, sima
méretek: M–XXXL

farmernadrág
magas pamuttartalommal
és elasztánnal, zsebekkel,
méretek: 36-44



1550 Ft

1550 Ft

2300 Ft

2300 Ft

1550 Ft

470 Ft

1900 Ft100% pamut
felső  

fodros vállrésszel,
gombos, hímzéssel,
méretek: 74-98 cm

100% pamut
rugdalózó** 
fodros vállrésszel, gombos,
övvel és pöttyös
nyomott mintával,
méretek: 62-92 cm

farmerkabát 
98% pamut és 2% elasztán,

gallérral, patentokkal,
díszvarrásokkal és  

rávarrt mintával,
méretek: 74-98 cm

100% pamut
rugdalózó  
Marie cica nyomott 
mintával és felirattal,
méretek: 62-92 cm

100% biopamut
body
Bambi
nyomott mintával,
méretek: 62-92 cm

farmernadrág 
98% pamut és 2% elasztán,
gumis derékrésszel és lábszárvéggel, 
hímzett virágokkal, méretek: 74-98 cm 

100% 
pamut 
felső 
nyomott mintával,
méretek: 80-98 cm

további 
minták:

   

**A termék a kiemelt üzletekben kapható.

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

BOMBA 
ÁR

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

Certified by USB 
TEX2765

‘organic’



3100 Ft

1200 Ft

2300 Ft

1550 Ft

1900 Ft

470 Ft

100% pamut
kisgyermek együttes 
farmer kantáros nadrág kenguruzsebbel 
és body zsebbel és nyomott mintával, 
méretek: 62-92 cm

100% pamut
kabát  

gallérral és
zsebekkel,

gombos,
méretek: 74-98 cm

100% pamut
body  
gombos, sima,
méretek: 62-92 cm

100% pamut
ing   
gallérral és zsebekkel,
gombos,
méretek: 74-98 cm

100% pamut
póló

elefántos nyomott mintával,
méretek: 80-98 cm

farmernadrág 
magas pamuttartalommal és elasztánnal,
gumis és megköthető derékrésszel,
nagy díszzsebekkel és gombokkal, 
méretek: 74-98 cm

további  
minták:

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

BOMBA 
ÁR

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel



további  
minták:

   

az ajánlat 2022.03.10-től 2022.03.23-ig érvényes
BOMBA 

ÁR
Az újságban szereplő termékeket megtalálod

 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

1200 Ft

780 Ft

780 Ft

1200 Ft

3100 Ft

780 Ft

2 darabos
leggings szett

95% pamut és 5% elasztán,
különböző színek a szettben,

méretek: 104-134 cm
*Egységár: 600 Ft/db

kapucnis  
parka kabát

zsebekkel,
cipzárral,

nyomott mintával,
méretek:

104-134 cm

leggings 
95% pamut

és 5% elasztán,
nyomott mintával,

méretek:
104-134 cm

100% pamut felső 
fodros vállrésszel és nyomott mintával,
méretek: 104-134 cm

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

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

2 db-os
szettben

is kapható:

   

további  
minták:

   

további
minták:

   



az ajánlat 2022.03.10-től 2022.03.23-ig érvényes
BOMBA 

ÁR
Az újságban szereplő termékeket megtalálod

 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

1550 Ft

600 Ft

1200 Ft

2300 Ft

szabadidőnadrág 
95% pamut és 5% viszkóz,

fiúknak, zsebekkel
és megköthető derékrésszel,

nyomott mintával
a zseben,

méretek: 104-134 cm

farmernadrág 
magas pamuttartalommal
és elasztánnal,
gumis derékrésszel,
zsebekkel és
felhajtott szárral,
méretek: 104-134 cm

100% pamut
póló  

Mickey Egér 
nyomott mintával,

méretek: 104-134 cm

100% pamut
póló  

nyomott mintával,
méretek: 104-134 cm



3900 Ft

1200 Ft

1550 Ft

2300 Ft

2300 Ft

2300 Ft

3900 Ft

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

pulóver 
nagyon magas

pamuttartalommal,
nyomott mintával,

méretek:
134-170 cm

100% pamut 
felső  
megköthető derékrésszel 
és rávarrt mintával,
méretek: 134-170 cm

100% pamut
kapucnis

parka kabát  
cipzárral,

zsebekkel,
méretek:

134-170 cm

farmernadrág  
magas pamuttartalommal
és elasztánnal, zsebekkel,

méretek: 134-170 cm

farmernadrág 
magas

pamuttartalommal
és elasztánnal,

zsebekkel,
méretek:

134-170 cm

100% pamut kapucnis pulóver 
cipzárral és zsebekkel, Looney Tunes  
nyomott mintával,  
méretek: 134-170 cm

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

BOMBA 
ÁR

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel



A mosogató kefére vonatkozik

780 Ft 1550 Ft

1200 Ft

470 Ft

470 Ft

1200 Ft

1900 
Ft-tól

kefe 
mosogatáshoz,
gumi gombbal
a mosószer tartályból
való kiengedéséhez,
tökéletesen illeszkedik  
a tenyérhez

partvis
újrahasznosított

műanyagból, 
szilikon véggel
és akasztóval

2 darabos
törlőkendő  

szett 
újrahasznosított

műanyagból
*Egységár: 235 Ft/db

kefe 
újrahasznosított
műanyagból, szilikon véggel
és akasztóval,
különböző változatok: üvegtisztításhoz
vagy edények mosogatásához

kézi seprű
lapáttal 
újrahasznosított
műanyagból, 
szilikon részekkel,
akasztóval

50% GRS Recycled post-consumer polypropylene,  
certified IDFL 21-328567

58,10% GRS Recycled post-consumer polypropylene,  
certified by NSF C0633449-1

51,70% GRS Recycled post-consumer polypropylene,  
certified by NSF C0633449-1

70,70 % GRS Recycled post-consumer polypropylene,  
certified NSF C0633449-1

85% GRS Recycled post-consumer polyester,  
certified IDFL 21-328459

tárolódoboz tetővel  
újrahasznosított műanyagból,

klipszes zárral, növényi mintával,
különböző változatok:

13 l, 35,7 x 29 x 16,9 cm - 1900 Ft,
22 l, 39,5 x 29 x 28 cm - 2300 Ft,

33 l, 45,5 x 33,5 x 30 cm - 2700 Ft

Az üvegtisztító kefére vonatkozik partvis
lapáttal  

újrahasznosított
műanyagból, hosszú nyéllel,

szilikon véggel
és akasztóval

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

BOMBA 
ÁR

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel



az ajánlat 2022.03.10-től 2022.03.23-ig érvényes
BOMBA 

ÁR
Az újságban szereplő termékeket megtalálod

 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

1350 Ft

2300 Ft

4600 Ft

1900 Ft

3900 Ft

3100 Ft

780 
Ft-tól

kaspó
kerámia,
ø 15 cm,
mag. 13 cm

művirág
cserépben,

ø 12 cm, mag. 24 cm

polc  
fém, 
méretek:
60 x 38 x 12 cm

gyertya  
cement tartóban,
ø 15,5 cm, mag. 7,5 cm 

doboz
tükörrel a fedélrészben,
méretek: 26,8 x 14 x 10 cm

kartondoboz
szett 
nyomott mintával,
különböző változatok:
3 darab, A4 – 780 Ft,
*Egységár: 260 Ft/db
2 darab, 37 x 27 x 18 cm – 780 Ft,
*Egységár: 390 Ft/db
2 darab, 47 x 31 x 32 cm – 1200 Ft
*Egységár: 600 Ft/db

2015OK0629 AITEX

100% pamut szatén ágyneműgarnitúra
nyomott mintával, szimpla,
paplanhuzat, 140 x 200 cm,
párnahuzat, 70 x 80 cm

további  
minták:

   

díszes  
zárral:

további  
minták:

        



az ajánlat 2022.03.10-től 2022.03.23-ig érvényes
BOMBA 

ÁR
Az újságban szereplő termékeket megtalálod

 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

1200 Ft

1200 Ft

2300 Ft

3100 Ft

párna  
székre, megkötővel
pamut huzattal,
ø 40 cm

szőnyeg  
boho stílusú,  

színes rojtokkal, 
méretek: 60 x 90 cm

párna 
100% pamut

párnahuzattal,
méretek:  

45 x 45 cm  

párnahuzat 
méretek: 40 x 40 cm



további  
minták:

   

390 Ft

780 Ft

780 
Ft-tól

bögre 
porcelán,

virágos
mintával,

320 ml

bögre 
porcelán,
virágos mintával
és arany szegéllyel,
480 ml

reggeliző kerámia szett 
porcelán, arany díszítéssel,
különböző változatok:
desszertes tányér, ø 18,5 cm - 780 Ft,
tálka, ø 13,2 cm - 780 Ft,
csésze, 360 ml – 940 Ft

100% pamut szatén 
ágyneműgarnitúra
nyomott mintával, szimpla,
paplanhuzat, 140 x 200 cm,
párnahuzat, 70 x 80 cm

3900 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.

Használd ki a 30 napos
pénzvisszafizetési garanciát.

***A 30 napos pénzvisszafizetési 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

2015OK0629 AITEX


