Jól összeillő
párosok
780
100% pamut póló

© Disney © MARVEL

érezhető minőség,
szerethető áron

Ft-tól

gyerekeknek, Minnie Egér vagy Marvel
nyomott mintával, méretek: 104–134 cm – 780 Ft
vagy farmer rövidnadrág
pamut, gyerekeknek, zsebbel, Minnie Egér vagy Marvel
nyomott mintával, méretek: 104–134 cm – 1550 Ft

1550

Ft-tól
100% pamut póló

Minnie Egér vagy Marvel nyomott mintával,
méret: S–XXL – 1550 Ft
vagy farmer rövidnadrág
pamut, sima, zsebekkel,
nőknek, méretek: 34–42 – 2300 Ft
férfiaknak, méretek: M–XXL – 2300 Ft

Az ajánlat 2022.05.05-től 2022.05.18-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.

érezhető minőség,
szerethető áron

780
Ft-tól

az ajánlat 2022.05.05-től 2022.05.18-ig érvényes

100% pamut póló

Mickey Egér nyomott mintával,
fiúknak,
méretek: 104–134 cm – 780 Ft,
vagy férfiaknak,
méretek: S–XXL – 1550 Ft

780

Ft

100% pamut póló
fiúknak, Mickey Egér
nyomott mintával,
méretek: 134-170 cm

1550

Ft

farmer
rövidnadrág

© Disney

pamut, viszkózzal,
fiúknak, zsebekkel,
felhajtott lábrész
és Mickey Egér
nyomott mintával,
méretek: 104–134 cm

1200

baseball sapka

Ft

pamut, fiúknak, állítható,
Spiderman nyomott mintával
és holografikus varrott mintával,
körméret: 52–56 cm

100% pamut póló
fiúknak,
Marvel nyomott mintával,
méretek:
104–134 cm
vagy 134–170 cm

780
780

Ft

100% pamut póló

© MARVEL

fiúknak,
Marvel nyomott mintával,
méretek: 134–170 cm

további
minták:

Ft

1550

Ft

farmer
rövidnadrág

pamutban gazdag,
elasztánnal,
fiúknak,
zsebekkel
és deréknál
húzózsinórral,
méretek:
134–170 cm

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
üzleteinkben bomba ár jelöléssel
100% pamut felső
lányoknak,
Minnie Egér
nyomott mintával,
méretek: 134–170 cm

1550

Ft

780

Ft

farmer
rövidnadrág**
98% pamut
és 2% elasztán,
lányoknak,
zsebekkel
és koptatott
hatással,
méretek:
134–170 cm

**A termék a kiemelt
üzletekben kapható.

780

Ft

100% pamut
felső
lányoknak,
Daisy kacsa
nyomott mintával,
méretek:
104–134 cm

780
Ft-tól

100% pamut felső
Minnie Egér
nyomott mintával,
lányoknak,
méretek:
104–134 cm – 780 Ft
vagy nőknek,
méretek:
S–XXL – 1550 Ft

1550

1900

farmer rövidnadrág

lányoknak, cipzáras,
állítható pánttal
és Minnie Egér
nyomott mintával,
méretek:
22 x 16 cm

Ft-tól

lányoknak, pamutban
gazdag viszkózzal,
Minnie Egér nyomott mintával,
méretek: 104–134 cm – 1550 Ft
vagy nőknek, 100% pamut,
húzózsinórral elasztikus derékszíjjal,
méretek: 34–42 – 2300 Ft

Ft

táska

© Disney

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

1900

facebook.com @pepcohu
/pepco.hu

100% pamut hálóing

Ft

lányoknak,
Minnie Egér
nyomott mintával,
méretek: 134–176 cm

780

Ft

3 darabos
alsó szett

100% pamut, lányoknak,
Minnie Egér nyomott mintával,
különböző minták egy szettben,
méretek: 92–128 cm
*Egységár: 260 Ft/db

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

940

2 darabos alsó szett

Ft

95% pamut és 5% elasztán,
nőknek, Minnie Egér nyomott mintával,
különböző minták egy szettben,
méretek: S–XXL
*Egységár: 470 Ft/db

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

1550
© Disney

Ft

100% pamut
pizsama

lányoknak,
Minnie Egér
nyomott mintával,
méretek: 92–128 cm

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
üzleteinkben bomba ár jelöléssel

780
Ft-tól

3 darabos alsó vagy 2 darabos boxeralsó szett

fiúknak, Mickey Egér nyomott mintával,
3 darabos alsó szett, 100% pamut, méretek: 92–128 cm – 780 Ft, *Egységár: 260 Ft/db,
vagy 2 darabos boxeralsó szett, 95% pamut és 5% elasztán, méretek: 92–128 cm – 1550 Ft, *Egységár: 775 Ft/db

600

Ft

3 zokni szettben

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

pamutban gazdag, elasztánnal,
fiúknak, Mickey Egér nyomott mintával,
méretek: 23–30, *Egységár: 200 Ft/pár

SHGO 045544 TESTEX

100% pamut pizsama
Mickey Egér nyomott mintával,
fiúknak, méretek:
92–128 cm – 1550 Ft,
134–176 cm – 2300 Ft,
férfiaknak, méretek:
M–XXL – 3100 Ft

1550

Ft-tól

600

Ft

SHGO 045544 TESTEX

1550
17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

Ft

3 zokni
szettben

pamutban gazdag,
elasztánnal, fiúknak,
A Simpson család
nyomott mintával,
méretek: 31−42
*Egységár: 200 Ft/pár

2 darabos
boxeralsó szett

95% pamut és 5% elasztán,
fiúknak, széles derékszíjjal
és A Simpson család
nyomott mintával,
méretek: 134–176 cm
*Egységár: 775 Ft/db

© Disney

érezhető minőség,
szerethető áron

1900

Ft

100% pamut
body**

az ajánlat 2022.05.05-től 2022.05.18-ig érvényes

780

Ft

100% pamut
felső

lányoknak,
szoknyával,
fodros ujjal,
Minnie Egér
nyomott mintával,
méretek:
62–92 cm

lányoknak,
Minnie Egér
nyomott mintával,
méretek:
80–98 cm

1550

Ft

100% pamut
rugdalózó

kislányoknak,
gombos elülső résszel
és nyomott mintával,
méretek: 56–80 cm
© Disney

780

Ft

100% pamut
póló
kislányoknak
vagy kisfiúknak,
Lilo & Stitch
nyomott mintával,
méretek:
80–98 cm

100% pamut
rövidnadrág

1550

Ft

100% pamut rugdalózó
kisfiúknak, gallérral,
gombos, nyomott mintával,
méretek: 56–80 cm

**A termék a kiemelt üzletekben kapható.

fiúknak,
könnyű
farmeranyagból,
húzózsinórral
a derékrészen,
zsebekkel és
varrott mintával,
méretek:
74–98 cm

1200

Ft

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
üzleteinkben bomba ár jelöléssel

1900

1200

Ft

100% pamut felső
nőknek, V-nyakú,
Looney Tunes
nyomott mintával,
méretek:
S–XXL

kalap

férfiaknak,
kivágással,
univerzális
méretben

1200

Ft

100% pamut trikó

férfiaknak,
nyomott mintával,
méretek: M–XXL

3100

Ft

lenvászon nadrág
viszkózzal,
húzózsinóros derékkal
és zsebekkel,
méretek: 36–44

1900
papucs

nőknek, zsákvászon,
virágdíszítéssel,
méretek: 36–41

Ft

Ft

rövidnadrág

férfiaknak,
fürdéshez,
ombre hatással
és zsebekkel,
méretek: M–XXL

1900

Ft

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

320

Ft-tól

piknik kiegészítők

átlátszó műanyag,
dombornyomott mintával,
pohár, 480 ml – 320 Ft,
desszertes tányér, ø 20 cm – 390 Ft,
tál, ø 15 cm – 390 Ft,
palack, 1 l – 700 Ft,
salátás tál, ø 25 cm – 780 Ft

további
minták:

1550

390

Ft

összecsukható
kulacs

Ft

kulacs

vízhez,
védőkupakkal,
550 ml

szilikon,
karabinerrel,
kupakkal,
500 ml

780
szívószálas
pohár
fém nyomattal,
kupakkal,
500 ml
**A termék a kiemelt üzletekben kapható.

további
minták:

1200
Ft

kulacs**

üveg, pántos kupakkal
és levehető borítással,
nyomattal és tartóval,
550 ml
további
minták:

Ft

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
üzleteinkben bomba ár jelöléssel

1350

hőtartó táska

Ft

további
minták:

cipzáras, fogantyúkkal,
görögdinnyés vagy citromos
nyomott mintával,
méretek: 56 x 20 x 25 cm

320

Ft-tól

pohár szívószállal

további
minták:

fém fedéllel,
füllel, 480 ml - 320 Ft,
vagy ananász alakú,
levelekkel, 580 ml – 470 Ft

kancsó

hűtőkockákkal,
kupakkal, 1,5 l

700

1550

Ft

italadagoló csappal
műanyag, fedéllel,
fogantyúval, 3,8 l

további
minták:

további
minták:

1200
asztalterítő
olajszövet,
nyomattal,
méretek:
140 x 180 cm

Ft

Ft

érezhető minőség,
szerethető áron

1200

az ajánlat 2022.05.05-től 2022.05.18-ig érvényes

Ft

4 darabos
tányéralátét
szett
cellulóz, szőtt,
ø 38 cm
*Egységár:
300 Ft/db
további
minták:

390
Ft-tól

asztalterítő

940
párna

pamutborítással
és megkötővel,
méretek:
40 x 40 cm

olajszövet, nyomattal,
méretek:
90 x 130 cm – 390 Ft,
vagy 100 x 140 cm – 600 Ft

Ft

további
minták
90 x 130 cm:

további
minták:

további
minták
100 x 140 cm:

3100 1550
Ft

kaspó

fém,
magas állványon,
méretek:
15 x 15 x 50 cm

Ft

napenergiával
működő
LED-lámpa

repedezett hatású
üveg lámpabúrával,
fogantyúval,
beépített napelemmel,
ø 12 cm, mag. 14 cm

780

Ft

napenergiával működő
LED-lámpa
változó fényszín,
üveg lámpabúrával
és beépített napelemmel
tölthető akkumulátorral,
ø 8 cm, mag. 38 cm

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
üzleteinkben bomba ár jelöléssel

1550

dekoráció

Ft

550

kerámia, álló,
virágvázaként
is használható,
mag. 19,7 cm

tányéralátét
parafa,
nyomattal,
méretek:
30 x 45 cm

kaspó

többféle változatban:
ø 12,5–17,5 cm, mag. 13 cm – 940 Ft,
ø 22,5 cm, mag. 19 cm – 1900 Ft,
ø 28,5 cm, mag. 25 cm – 3100 Ft,
vagy négyzet alakú,
méretek: 16 x 16 x 24 cm – 2300 Ft

940

Ft-tól

2300

Ft

párna

Ft

az egyik oldalon nyomott mintával,
másik oldal sima,
méretek: 43 x 43 cm, rojtokkal,
vagy 35 x 50 cm

940
Ft-tól

kaspó

többféle változatban:
ø 12,5–17,5 cm, mag. 13 cm – 940 Ft,
ø 22,5 cm, mag. 19 cm – 1900 Ft,
ø 28,5 cm, mag. 25 cm – 3100 Ft

1200
Ft-tól

100% pamut
törülköző

mintával és rojtokkal,
méretek:
50 x 100 cm – 1200 Ft,
70 x 140 cm – 2300 Ft

13.HPK.33690 HOHENSTEIN HTTI

3900

4600

Ft

Ft

kádpolc

kilépő

bambusz, fogantyúval
és állítható szélességgel, könyvtartóval
és hellyel a kiegészítőknek,
méretek: 70 x 22 x 4 cm

bambusz,
méretek: 60 x 40 x 3 cm

WC-kefe
vagy szemetes
bambusz fedéllel,
WC-kefe- 1900 Ft,
szemetes, ø 19 cm,
mag. 24 cm – 2700 Ft

600

Ft

Ft-tól

fürdoszobai
tároló

műanyag,
akasztóval,
méretek:
31,5 x 28,5 x 12,5 cm

940
Ft-tól

érezhető
minőség
szerethető
áron

1900

Lépj velünk kapcsolatba

/PEPCOHU

@pepcohu

pepco.hu

fürdőszobai kiegészítők
bambusz elemekkel,
vattapamacs tartó – 940 Ft,
szappanadagoló – 940 Ft,
vattakorong tartó – 1200 Ft

Ügyfélszolgálat
9:00 – 15:00
E-mail:
ugyfelszolgalat@pepco.hu
Telefonszám: +36 1 701 0424

Vásárolj
gondtalanul
Használd ki a 30 napos
pénzvisszafizetési garanciát.
***A 30 napos pénzvisszafizetési garancia
szabályai a pepco.hu oldalon találhatók.

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.

