
Természetes  
puhaság

további  
minták:

   

további minták:

        

fürdőszobaszőnyeg 
mikroszálas anyagból, 

gyorsan száradó, 
méretek: 50 x 80 cm

100% pamut  
törölköző 

600 gsm, különböző méretek:  
50 x 100 cm – 1200 Ft  

vagy 70 x 140 cm – 2300 Ft

Az ajánlat 2022.06.30-tól 2022.07.20-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.

1200   
Ft-tól

2300  Ft

13.HPK.33690 HOHENSTEIN HTTI

SH025 176864 TESTEX



további 
minták:

   

100% pamut  
hajszárító 
törölköző 
univerzális méret

szappanadagoló 
kerámia, 350 ml

fürdőszobai  
rendszerező 
bambusz fedővel,

1 kamrás vagy 6 kamrás,
méretek: 11 x 15,5 x 6 cm

kiegészítők fürdéshez 
hámlasztó kesztyű, méretek: 21 x 16,5 x 0,5 cm – 470 Ft,
szivacs, ø 10 cm, mag. 4 cm – 470 Ft,
masszázs szalag, méretek: 68 x 8 x 0,3 cm – 600 Ft

kiegészítők  
testápoláshoz

fa részekkel,
körömkefe - 470 Ft,

lábkefe habkővel - 600 Ft,
kerek kefe, ø 11 cm, mag. 3,4 cm – 1200 Ft,

görgős masszírozó, 
méretek: 15 x 8 x 3,5 cm – 1200 Ft,

hosszú nyelű kefe - 1550 Ft

fürdőszobai  
tükör 

bambusz keretben,  
fém lábakon,  

ø 13 cm

1200  Ft

940  Ft

2300  Ft

940  Ft

470   
Ft-tól

470   
Ft-tól

az ajánlat 2022.06.30-tól 2022.07.20-ig érvényes
BOMBA 

ÁR
Az újságban szereplő termékeket megtalálod

 üzleteinkben bomba ár jelöléssel



melltartó 
T-shirt melltartó, merevített, csipkés,  

méretek: 75A-75D, 80B-80D, 85C, 85D

alsó 
csipkés, többféle fazon,
brazil típusú, méretek: S-XXL - 600 Ft,
bikini csipkés hátsó résszel - 600 Ft,
tanga széles gumival, méretek: S–XL – 780 Ft,
tanga, méretek: S–XL – 600 Ft

melltartó vagy
2 darabos alsó szett 
varrás nélkül, 
melltartó profilozott kosarakkal, méretek: S–XL, 
vagy 2 darabos alsó szett, tanga típusú, 
méretek: S-XXL, *Egységár: 600 Ft/db

melltartó vagy
2 darabos alsó szett

varrás nélkül, bordázott, melltartó mélyen kivágott
dekoltázzsal, szivacsos kosarakkal, méretek: S–XL 

vagy 2 darabos alsó szett, bikini típusú, méretek: S-XXL
*Egységár: 600 Ft/db

1200  Ft 1200  Ft

1550  Ft

600   
Ft-tól

az ajánlat 2022.06.30-tól 2022.07.20-ig érvényes
BOMBA 

ÁR
Az újságban szereplő termékeket megtalálod

 üzleteinkben bomba ár jelöléssel
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3 titokzokni szettben 
pamut elasztánnal,
fémszálas cérnával, női,
különböző Lilo és Stitch mintával,
méretek: 35-38, 39-42
*Egységár: 313,33 Ft/pár

3 titokzokni szettben 
pamut elasztánnal, fémszálas cérnával, 
női, különböző Mickey Egér 
mintákkal a szettben,
méretek: 35-38, 39-42
*Egységár: 313,33 Ft/pár

100% pamut  
pizsama 
női, felső nyomott mintával
és bordázott rövidnadrág,
méretek: S–XL

100% pamut 
hálóing 

ovális alsó résszel,  
női, Lilo és Stitch  

nyomott mintával,  
méretek: S-XXL

100% pamut  
pizsama 

női, Mickey Egér  
nyomott mintával,  

méretek: S–XL

100% pamut  
pizsama 

lányoknak,  
felső nyomott mintával

és bordázott rövidnadrág,
méretek: 134-176 cm

2300  Ft

1900  Ft

2300  Ft

2300  Ft

940  Ft

940  Ft

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



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

pizsama  
95% pamut  
és 5% elasztán, 
lányoknak,  
Rózsaszín Párduc  
nyomott mintával,  
méretek: 134-176 cm

2 zokni szettben 
pamut elasztánnal, lányoknak,

Pusheen mintával, méretek: 31-38
*Egységár: 360 Ft/pár

2 darabos top szett**
lányoknak, varrásmentes, 
széles alsó gumival,
fémszálas cérnával, bordázott, 
méretek: 134-164 cm
*Egységár: 600 Ft/db

2 darabos alsó szett** 
lányoknak, varrásmentes, széles gumival, 

fémszálas cérnával, bordázott, 
méretek: 134-164 cm

*Egységár: 470 Ft/db

top** 
95% pamut és 5% elasztán, lányoknak, gumirészen felíratos és  

Pusheen nyomott mintával méretek: 134-176 cm

2 darabos  
alsó szett** 
95% pamut és 5% elasztán,
lányoknak, különböző Pusheen
mintákkal a szettben,
méretek: 134-176 cm
*Egységár: 470 Ft/db
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2700  Ft

1900  Ft

940  Ft

940  Ft

940  Ft

780  Ft

1200  Ft

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

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI



további  
minták:

   

leggings 
95% pamut és 5% elasztán, 
lányoknak, 2 színű,  
felirattal,  
méretek: 134-170 cm

farmerszoknya   
széles gumis derékrésszel és zsebekkel,  
méretek: 134-170 cm

100% pamut felső
lányoknak, megkötővel,  
3 színű, nyomott mintával,  
méretek: 134-170 cm

100% pamut  
szabadidőnadrág 
fiúknak, megköthető derékrésszel,  
zsebekkel és nyomott mintával,  
méretek: 134-170 cm

100% pamut 
póló 

fiúknak, nyomott mintával,  
méretek: 134-170 cm

100% pamut  
rövidnadrág 
fiúknak, megköthető  
derékrésszel, zsebekkel  
és nyomott mintával,  
méretek: 134-170 cm

1200  Ft

2300  Ft

1350  Ft

1200  Ft

1550  Ft

780  Ft

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

BOMBA 
ÁR

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel



100% pamut  
szabadidőnadrág 

fiúknak, megköthető
derékrésszel és zsebekkel,

méretek: 104-134 cm

hosszú ujjú póló 
95% pamut és 5% viszkóz,  

fiúknak, nyomott mintával, 
méretek: 104-134 cm

100% pamut  
pulóver 
lányoknak, összehúzott  
alsó szegéllyel és  
Minnie Egér nyomott  
mintával,  
méretek:  
104-134 cm

100% pamut pulóver 
lányoknak, színes díszítéssel,  
méretek: 104-134 cm

kapucnis pulóver 
pamut, fiúknak,
cipzárral, zsebekkel,
3 színű, rávarrt mintával,
méretek: 104-134 cm

szoknya 
tüll fodrokkal, alsószoknyával,  

gumis derékrésszel,  
méretek: 104-134 cm

2300  Ft

600  Ft

1550  Ft

1550  Ft

2300  Ft

1900  Ft

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

BOMBA 
ÁR

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel



további 
minták:

   

további 
minták:

   

további 
minták:

   

top 
95% pamut és 5% elasztán, 
sima, puha tapintású,  
méretek: S-XXL

100% pamut 
felső 
V-nyakkal, sima,  
méretek: S-XXL 100% pamut  

felső 
női, nyomott mintával,  

méretek: S-XXXL

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

jeggings 
elasztánnal,  
széles gumis  
derékrésszel,  

méretek: 36-44

szabadidőnadrág 
zsebekkel, sima,  
méretek: S-XXL

1550  Ft

3100  Ft

2700  Ft940  Ft

1200  Ft

1550  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.

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


