
780 Ft

1200 Ft

Vár a szuperhősök
csapata!

póló
mesehősökkel,

100% pamut vagy 
nagyon magas

pamuttartalommal,
kisfiúknak,

méretek:
80-98 cm,
lányoknak

vagy fiúknak,
méretek:

104-134 cm

100% pamut
póló
mesehősökkel,
lányoknak
vagy fiúknak,
méretek: 134-170 cm

All DC characters and elements © & ™
DC Comics. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

THE POWERPUFF GIRLS and all related  
characters and elements © & ™ Cartoon Network.  
WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

Az ajánlat 2022.04.07-től 2022.04.20-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.



780
Ft-tól

1550 Ft

1550 Ft

780 Ft

1200 Ft

100% pamut
felső 

női, Powerpuff Girls  
nyomott mintával  
méretek: S-XXXL

100% pamut felső 
lányoknak, Powerpuff Girls
nyomott mintával,
méretek: 104-134 cm – 780 Ft,
vagy 134-170 cm – 1200 Ft

válltáska  
 lányoknak,  

Powerpuff Girls  
 nyomott  
mintával,  
méretek:  

40 x 36 cm

felső 
95% pamut  
és 5% elasztán, 
kislányoknak,  
Powerpuff Girls  
nyomott  
mintával,  
méretek:  
80-98 cm

100% pamut 
rövidnadrág 
kislányoknak,  
gumis derékrésszel  
és zsebekkel, Powerpuff Girls  
nyomott mintával,  
méretek: 74-98 cm

THE POWERPUFF GIRLS and all related  
characters and elements © & ™ Cartoon Network.  
WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

az ajánlat 2022.04.07-tól 2022.04.20-ig érvényes
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ÁR
Az újságban szereplő termékeket megtalálod

 üzleteinkben bomba ár jelöléssel



780 Ft

1200 Ft

780 Ft

1200 Ft

1200 Ft

780 Ft

1200 Ft
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100% pamut 
felső 

lányoknak, Looney Tunes
nyomott mintával,

méretek: 104-134 cm

100% pamut  
rövidnadrág 
kisfiúknak,  
megköthető derékrésszel  
és Looney Tunes  
nyomott mintával,  
méretek: 74-98 cm

felső 
95% pamut  
és 5% elasztán, 
kislányoknak,  
Looney Tunes 
nyomott  
mintával,  
méretek: 80-98 cm

100% pamut 
rövidnadrág

kislányoknak,  
gumis derékrésszel  

és zsebekkel,  
Looney Tunes  

nyomott mintával,  
méretek:  

74-98 cm

body 
95% pamut és 5% elasztán, 

kislányoknak,  
Looney Tunes  

nyomott mintával,  
méretek: 62-92 cm

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

body** 
95% pamut 
és 5% elasztán, 
kisfiúknak,  
Looney Tunes  
nyomott mintával,  
méretek: 62-92 cm

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

az ajánlat 2022.04.07-tól 2022.04.20-ig érvényes
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1200 Ft

780 Ft

1200 Ft

1550 Ft

3100 Ft

2300 Ft

100% pamut  
rövidnadrág

kisfiúknak, megköthető 
derékrésszel, Batman

nyomott mintával,
méretek: 74-98 cm

póló 
95% pamut  
és 5% elasztán, 
kisfiúknak,  
Batman  
nyomott  
mintával,  
méretek:  
80-98 cm

100% pamut  
póló 

fiúknak, Batman  
nyomott mintával,  

méretek: 134-170 cm

100% pamut  
póló 

férfiaknak, Batman  
nyomott mintával, 

méretek: S-XXL

szabadidőnadrág
pamut, férfiaknak,

zsebekkel és megköthető 
derékrésszel, Batman

nyomott mintával,
méretek: M–XXL

sporttáska 
cipzárral, fülekkel, 
állítható pánttal és  
merevített aljjal,  
Batman nyomott mintával, 
méretek: 38 x 24 x 15 cm

All DC characters and elements © & ™
DC Comics. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

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



780 Ft

1550 Ft

1550 Ft

1550 Ft

1200 Ft

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

100% pamut
felső 
női, Wonder Woman  
nyomott mintával  
méretek: S-XXXL

100% pamut 
felső 

női, Wonder Woman  
nyomott mintával  
méretek: S-XXXL

póló 
férfiaknak,  
nagyon magas 
pamuttartalommal, 
Superman 
nyomott mintával, 
méretek: S-XXL

100% pamut  
rövidnadrág 
kisfiúknak, megköthető 
derékrésszel, Superman 
nyomott mintával, 
méretek: 74-98 cm

póló 
95% pamut és 5% elasztán, 
kisfiúknak, Superman 
nyomott mintával, 
méretek: 80-98 cm

All DC characters and elements © & ™
DC Comics. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

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



1550 Ft

1200 Ft

1900 Ft

780 Ft 2300 Ft

2300 Ft

100% 
pamut  
pizsama 
lányoknak, 
Powerpuff Girls  
nyomott  
mintával,  
méretek: 
92-128 cm100% pamut 

hálóing 
lányoknak, Powerpuff Girls  

nyomott mintával, 
méretek: 92-128 cm

100% pamut 
hálóing 
lányoknak, Powerpuff Girls  
nyomott mintával,  
méretek: 134-176 cm

3 titokzokni szettben** 
pamut, elasztánnal, női, Powerpuff Girls 
mintával, méretek: 35-38, 39-42 
*Egységár: 260 Ft/pár

100% pamut 
hálóing** 
női, Powerpuff Girls  
nyomott mintával,  
méretek: S–XXL

**A termék a kiemelt  
üzletekben kapható.

100% pamut  
pizsama 

lányoknak, Powerpuff Girls  
nyomott mintával,  

méretek: 134-176 cm

THE POWERPUFF GIRLS and all related  
characters and elements © & ™ Cartoon Network.  
WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

SHGO 045544 TESTEX

az ajánlat 2022.04.07-tól 2022.04.20-ig érvényes
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1550 Ft

3100 Ft

2300 Ft

780 Ft

2300 Ft

100% pamut pizsama 
fiúknak, Batman  
nyomott mintával,  
méretek: 92-128 cm

100% pamut  
pizsama 
férfiaknak, Batman
nyomott mintával,
méretek: M–XXL

pizsama 
női, Wonder Woman 
nyomott mintával,
100% pamut felső és
99% pamut és 1% viszkóz
rövidnadrág,
méretek: S–XL

**A termék a kiemelt üzletekben kapható.

3 titokzokni szettben** 
pamut, elasztánnal, női, Wonder Woman
mintával, méretek: 35-38, 39-42
*Egységár: 260 Ft/pár

100% pamut
pizsama 
fiúknak, Batman
nyomott mintával,
méretek:
134-176 cm

All DC characters and elements © & ™
DC Comics. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

SHGO 045544 TESTEX

az ajánlat 2022.04.07-tól 2022.04.20-ig érvényes
BOMBA 
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 üzleteinkben bomba ár jelöléssel



3900 Ft

3900 Ft

3100 Ft

3900 Ft

3100 Ft

5400 Ft

plüsselefánt 
méretek: 50 x 40 cm,
12 hónapnál idősebb
gyermekek számára

játékkutya vagy játékmacska  
interaktív, pózáron, sétál,  

állathangokat ad ki, mozgatja a farkát,  
az elemek külön kaphatók,  

3 évnél idősebb gyermekek számára

sellő játékbaba 
világító sellőfarokkal,  
kiegészítőkkel, a készlet  
tartalmazza az elemeket

játékbaba
orvosi kiegészítőkkel,  
elemes sztetoszkóppal,  
3 évnél idősebb gyermekek számára

Peppa Malac  
mágneses krétatábla 
a készlet tartalma: 3 színes kréta, filctoll, szivacs,  
kb. 100 mágnes, illusztrált használati útmutató

Barbie Color Reveal játékbaba  
meleg vízben lemosható festékkel lefedve, hideg  

vízben a baba különböző részei színt váltanak,  
kiegészítőkkel: buliszett vagy nyaralós készlet

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

BOMBA 
ÁR

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel



4600 Ft

3100 Ft

4600 Ft

3900 Ft

3100 Ft

3900 Ft

8 darabos fürdőjáték  
3 vizet spriccelő játékkal és 

egy tapadókorongos kosárral

Hot Wheels  
10 darabos  
kisautó szett 
gyűjtőknek

Mighty Pups  
Mancs Őrjárat kisautó 
a szett egy figurát tartalmaz,  
4 különböző változat,  
3 év feletti gyermekek számára

Fisher-Price
labdás járóka 

a szett 25 labdát tartalmaz,  
2 év feletti gyermekek számára

buborékfújó
2 cserélhető fejjel, a szett tartalmaz  
236 ml szappanbuborék-folyadékot,  
3 év feletti gyermekek számára

Hot Wheels  
kilövőpálya
Szellemgarázs készlet,  
kisautóval, más  
Hot Wheels készletekhez  
csatlakoztatható

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

BOMBA 
ÁR

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel



1200 Ft

780 Ft

1550 Ft

1200 Ft

1550 Ft

1200 Ft

1350 Ft

párna 
zsenília huzattal,
méretek: 40 x 40 cm

takaró 
mikroszálas anyagból,
különböző színekben,
méretek: 130 x 170 cm

álomfogó dekoráció 
méretek: 40 x 20,5 x 1,5 cm

100% pamut 
párnahuzat 
rojtokkal,  
méretek: 40 x 40 cm

párna 
rögzítőzsinórral,
székre, ø 40 cm

kaspó 
kerámia,
ø 14,5 cm,
mag. 11,8 cm

tányéralátét 
méretek: 45 x 30 cm

SHHO 094418 TESTEX

további  
minták:

       

az ajánlat 2022.04.07-tól 2022.04.20-ig érvényes
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1550 Ft

3900 Ft

1550 Ft

3100 Ft

1200 Ft

1350 Ft

1200 Ft

takaró 
mikroszálas anyagból, 
 különböző színekben,  
méretek: 130 x 170 cm

puff  
összecsukható, tárolóval, bársony borítással  
és geometrikus mintájú ülőrésszel,  
méretek: 38 x 38 x 38 cm

Illatgyertya
fém fedeles üvegben,
különböző illatváltozatok,
égési idő kb. 35 óra,
ø 13,5 cm, mag. 8 cm

váza 
színezett üvegből,
ø 16 cm, mag. 23,5 cm

kaspó 
kerámia, ø 15 cm, 
mag. 15 cm

kaspó 
kerámia, ø 15 cm, 

mag. 14,5 cm

összehajtható
doboz 
bársony borítással,  
geometrikus mintával az elülső felén,  
méretek: 30 x 30 x 30 cm

SHHO 094418 TESTEX

további  
minták:

      

további  
minták:

   

további  
minták:

   

további  
minták:

   

további  
minták:

   

további  
minták:
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1550
Ft-tól

2700 Ft

2300 Ft

1200 Ft

780 Ft

összecsukható puff** 
tárolórésszel, Powerpuff Girls vagy Batman 
nyomott mintával, méretek: 31 x 31 x 31 cm

párna 
Superman nyomott mintával,

méretek: 40 x 35 cm – 1550 Ft
vagy Powerpuff Girls nyomott mintával,

szív alakú, mag. 36 cm – 2300 Ft

takaró 
mikroszálas anyagból, Powerpuff Girls 
vagy Superman nyomott mintával,
méretek: 130 x 170 cm

összehajtható
tároló 

Powerpuff Girls vagy
Superman nyomott mintával,

méretek: 35 x 35 x 55 cm

összehajtható doboz 
fém karikával, Powerpuff Girls vagy Superman 

nyomott mintával, méretek: 30 x 30 x 30 cm

**
A

 te
rm

ék
 a

 k
ie

m
el

t 
üz

le
te

kb
en

 k
a

p
ha

tó
.

THE POWERPUFF GIRLS and all related  
characters and elements © & ™ Cartoon Network.  
WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

All DC characters and elements © & ™
DC Comics. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

SH025 126239 TESTEX

SH025 126239 TESTEX

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


