
100% pamut
felső
díszkövekkel és 
nyomott mintával,
méretek: 134-170 cm

100% pamut
nadrág
zsebekkel,

magasított derékrésszel
és koptatással,

méretek: 134-170 cm

farmernadrág
elasztánnal,

zsebekkel
és összehúzott
alsó szegéllyel,

méretek:
134-170 cm

780 Ft

3100 Ft 3100 Ft

Nyiss az alacsony árakra!

Az ajánlat 2022.04.01-től 2022.04.07-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.

2022.04.01., 9:00
GOBUDA MALL (EUROCENTER), 1034 Budapest, Bécsi út 154.

érezhető minőség, 
           szerethető áron



100% pamut
póló

nyomott mintában,
méretek: 104-134 cm

farmernadrág
96% pamut és 4% elasztán,
kislányoknak, zsebekkel
és hímzett virágokkal,
méretek: 74-98 cm

100% pamut
nadrág

kisfi úknak, zsebekkel,
megköthető derékrésszel, 

összehúzott alsó szegéllyel
és nyomott mintával, méretek: 74-98 cm

100% pamut
póló

kisfi úknak,
felhajtható

ujjrésszel, 
nyomott mintával,

méretek: 80-98 cm

600 Ft

1900 Ft

1550 Ft

940 Ft

érezhető minőség, 
           szerethető áron



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

2 darabos
leggings szett
95% pamut és 5% elasztán,
lányoknak, sima,
nyomott mintával,
különböző színek a szettben,
méretek: 104-134 cm
*Egységár: 600 Ft/db

farmernadrág
pamut,

elasztánnal,
fi úknak, zsebekkel,

méretek: 104-134 cm

pulóver
nagyon magas

pamuttartalommal,
Mancs őrjárat

fi úknak, nyomott mintával,
méretek: 104-134 cm

100% pamut
póló

fi úknak, zsebbel
és nyomott mintával,
méretek: 104-134 cm

780 Ft

1200 Ft

2300 Ft

1900 Ft

780 Ft

további
minták 

a szettben:

az ajánlat 2022.04.01-től 2022.04.07-ig érvényes



ruha
100% viszkóz, szűkítéssel

a derékrészen és fodrokkal,
nyomott mintával,

méretek: 36-44

100% pamut
felső
hímzett felirattal,
méretek: S-XXXL

jeggings
magas

pamuttartalommal
és elasztánnal,

magas gumis
derékrésszel,

méretek: 36-44

felső
laza szabású,
aszimmetrikus
alsó résszel,
méretek: S–XXL

blúz
100% viszkóz, gallérral,

gombos, elöl zsebekkel,
Micimackó és barátai

nyomott mintával,
méretek: 36-46

100% pamut
felső

nyomott mintával,
méretek: S-XXXL

3100 Ft

1550 Ft

2300 Ft

3100 Ft

1550 Ft

1900 Ft

további 
minták:

érezhető minőség, 
           szerethető áron



LED égősor
10 darab égővel 
többszínű vagy fehér 
változatban, ø 6 cm, 
hossza: 165 cm 

óra
fém,
méretek: 11 x 5.5 x 16 cm

illatos szójagyertya
üvegtartóban, áttört mintás fedéllel, 
különféle illatokkal, ø 11 cm, mag. 8.5 cm

váza
üveg, ø 11.5–15 cm, 
mag. 30 cm

kisasztal
falábakkal, 
ø 35 cm, mag. 35 cm

mikroszálas takaró 
többféle színben, méretek: 130 x 170 cm

780 Ft 1550 Ft

1550 Ft

2300 Ft

2700 Ft

1550 Ft

további 
minták:

további 
minták:

az ajánlat 2022.04.01-től 2022.04.07-ig érvényes



képkeret 
különböző színekben, választható:
15x20 cm – 320 Ft, 
10x15 cm, 2 darab – 390 Ft, *Egységár: 195 Ft/db, 
(A4) 20 x 30 cm – 550 Ft, 30 x 40 cm – 780 Ft

illatgyertya
üvegben, többféle illat,
különböző változatok:
8 x 8 x 8 cm – 550 Ft,
10 x 10 x 10 cm – 1200 Ft,
12 x 12 x 12 cm – 1550 Ft

320
Ft-tól

550
Ft-tól

kulcstartó
üveg ajtóval és
nyomott mintával,
méretek: 22 x 6.5 x 26 cm

műnövény
kerámia kaspóban,
ø 10 cm, mag. 16 cm

2300 Ft

940 Ft

8 x 8 x 8 cm
gyertya

további illatok: 

további 
minták:

érezhető minőség, 
           szerethető áron



étkészlet
különböző változatok:
desszertes tányér, ø 18 cm – 240 Ft,
tányér, ø 25 cm – 320 Ft,
mélytányér, ø 20 cm – 320 Ft,
tál, ø 16 cm – 390 Ft,
salátás tál, ø 18 cm – 780 Ft

tároló
fém, fedéllel, különböző változatok:
ø 8,5 cm, mag. 10,4 cm – 390 Ft,
ø 9,5 cm, mag. 14,4 cm – 550 Ft

Peter Cook serpenyő 
Márvány termékcsalád,
tapadásmentes felülettel
és puha tapintású,
ergonomikus nyéllel, 
különböző változatok:
ø 20 cm – 1900 Ft, 
ø 24 cm – 2300 Ft, 
ø 28 cm – 2700 Ft 

240
Ft-tól

1900
Ft-tól

kancsó
üveg, hideg italokhoz,
fogantyúval és 
parafa tetővel,
űrtartalom: 1,5 l

1550 Ft

390
Ft-tól

további 
minták:

az ajánlat 2022.04.01-től 2022.04.07-ig érvényes



illatgyertya
üveg, fémfedéllel, többféle színben
és illattal, ø 13,5 cm, mag. 8 cm

4 darabos borospohár szett
űrtartalom: 395 ml, *Egységár: 235 Ft/db

1550 Ft

940 Ft

Lépj velünk kapcsolatba!

@pepcohufacebook.com
/pepcohu

hírlevél

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Hétfő – péntek: 9:00 – 15:00

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

Hévizi út

Hunor u.

Körte
 u.

Ágoston u.

Bécsi út
Bécsi út

Bécsi út

Hidegkuti Nándor u.

Hidegkuti Nánd
or u

.

Farkastorki út

Bécsi út

Váradi u.

Váradi u.

Perényi köz

Peré
nyi

 út

Perényi út

10

10

10

10

Blask Glamour

NOWOŚĆ

Zobacz kolekcję

Mój sklep

Menu Gazetka Produkty Sklepy

Otul się miękkością

Zobacz kolekcję

Bogactwo Kwiatów

Zobacz kolekcję

Etniczna oaza

Zobacz kolekcję

Várunk 
szeretettel

új üzletünkben

2022.04.01.

GOBUDA MALL, 
1034 Budapest, Bécsi út 154.

Nyitás: 

Budapest

Ismerd meg kínálatunkat, aktuális újdonságainkat, 
inspirációkat, blogbejegyzéseinket... 

egy szóval: a PEPCO világát! 
Mindez megtalálható az alábbi címen 

WWW.PEPCO.HU
Különleges ajánlat, mely érvényes a megadott időpontban, illetve a készlet erejéig. 

A képek tájékoztató jellegűek és kis mértékben eltérhetnek a valóságtól. 
Eladás csak háztartási mennyiségben. Az árak bruttó árak és forintban értendok. 

Akciós termékeink az első nap elfogyhatnak. *Az egységcsomagok nem megbonthatóak.


