Trópusi
érezhető minőség,
szerethető áron

kollekció

további
minták:

780

Ft-tól
fürdőruhák

fürdőnadrág fiúknak,
méretek: 92-128 cm – 780 Ft,
egyrészes fürdőruha lányoknak,
méretek: 92-128 cm – 1200 Ft,
női bikini, méretek: S-XXL,
alsó – 1200 Ft, felső – 1550 Ft

Az ajánlat 2022.06.16-tól 2022.06.29-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.

érezhető minőség,
szerethető áron

az ajánlat 2022.06.16-tól 2022.06.29-ig érvényes

1200
Ft-tól

bikini alsó
vagy felső

méretek: S-XL,
alsó - 1200 Ft,
vagy felső hátul és
nyakban megkötővel - 1900 Ft

1550

Ft-tól

bikini alsó
vagy felső

nyomott mintával, méretek: S-XXL,
magas derekú alsó, alakformáló - 1550 Ft,
push-up típusú felső, merevített kosarakkal - 1900 Ft

1200
Ft-tól

bikini alsó
vagy felső

további
minták:

nyomott mintával, méretek: S-XXL,
alsó nyomott mintával - 1200 Ft,
felső formakosárral és állítható pántokkal - 1550 Ft

bikini alsó
vagy felső

3100
100% viszkóz
strandruha
V-nyakú,
gombos, állítható
ujjhosszal,
nyomott mintával,
méretek: S–XXL

további
minták:

Ft

nyomott mintával,
méretek: S-XL,
alsó oldalt
megkötőkkel - 1200 Ft,
vagy felső
hátul és nyakban
megkötővel - 1200 Ft

1200

Ft

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
üzleteinkben bomba ár jelöléssel

1200

egyrészes fürdőruha

Ft

fürdőnadrág

lányoknak, aszimmetrikus
fodrokkal és nyomott mintával,
méretek: 92-128 cm

férfiaknak, nyomott mintával,
méretek: M–XXL

780

1200

Ft

Ft

fürdőnadrág

fiúknak, nyomott mintával,
méretek: 92-128 cm

fürdőnadrág

fiúknak, nyomott mintával,
méretek: 134-164 cm

780

1550

Ft

Ft

fürdőruha

bikini alsó
vagy felső

lányoknak,
nyomott mintával,
méretek: 134-146 cm
felső vállpántokkal,
fodrokkal - 780 Ft,
vagy alsó - 780 Ft

780

Ft

kislányoknak,
fodrokkal
és Minnie Egér
nyomott mintával,
méretek: 80-92 cm

1200
fürdőnadrág
kisfiúknak, Némó
nyomott mintával,
méretek: 80-92 cm

20.HCN.22720 HOHENSTEIN HTTI

Ft

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

facebook.com @pepcohu
/pepco.hu

1900

Ft

100% pamut
strandtörölköző
Lilo és Stitch,
A kis hableány,
Mickey Egér
vagy Minnie Egér
nyomott mintával,
méretek: 70 x 140 cm

2300

Ft

gyorsan száradó
strandtörölköző

21.HCN.48407 HOHENSTEIN HTTI

összetekerhető, gumis pánttal,
sima, méretek: 90 x 180 cm

strandtörölköző

1200
felső

pamut,
bordázott,
méretek: S–XXL

mikroszálas anyagból,
rojtokkal, nyomott mintával,
kerek, ø 150 cm

Ft

2300

Ft

további
minták:

további
minták:

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
üzleteinkben bomba ár jelöléssel
200 darabos vízibomba szett

vízipisztoly

többféle színű pumpával
ellátott tárolóban

3 különböző
színváltozatban,
méretek: 42 x 16,5 cm,
1 literes víztartállyal,
3 évnél idősebb
gyermekek számára

1550

1550

Ft

Ft

3100

2300

Ft

buborékfújó
szett

3 gyűrűs medence

a szett tartalma:
ø 34 cm tányér óriás buborékokhoz,
kiegészítők és 500 ml szappanbuborék-folyadék,
3 évnél idősebb gyermekek számára

felfújható, áttetsző, nyomott mintával,
ø 100 cm, mag. 22 cm,
3 évnél idősebb gyermekek számára

további
minták:

9200
medence

Ft

felfújható,
méretek: 210 x 135 x 40 cm,
egy felnőtt és kettő 6 évnél
idősebb gyermekek számára

1900

Ft

Ft

matrac

felfújható párnák vízbe süllyedő hálós aljjal,
1 személyes, méretek: 120 x 65 cm,
maximális terhelhetőség 80 kg,
14 évnél idősebb gyermekek számára

napszemüveg

női, univerzális méret

1550

2700

Ft

Ft

szandál**

lányoknak,
virágos mintával,
méretek: 22-31

2300
Ft-tól

2300
Ft-tól

bikini alsó vagy felső
sima, méretek: S-XL,
dombornyomott alsó - 2300 Ft,
vagy fodros felső - 3100 Ft

szandál**

lányoknak,
virágos mintával,
méretek: 32-37

bikini alsó vagy felső

3100

nyomott mintával, méretek: S-XL,
fodros alsó - 2300 Ft,
vagy fodros felső - 3100 Ft

11-54564 SHIRLEY

1550
**A termék a kiemelt üzletekben kapható.

papucs

Ft

női,
virágos mintával,
méretek: 36-41

Ft

2300

Ft

szalmakalap**
csipkés szalaggal,
univerzális méret

5400

Ft

100% viszkóz
ruha
vállakat
szabaddá
tevő
vállrésszel
és alakkövető
gumis résszel,
nyomott mintával,
méretek: 34-42

100% viszkóz
pareo kendő

nyomott mintával,
többféle megkötési
lehetőség,
méretek: 170 x 116 cm

3900

2700
Ft

szandál**

női,
virágos mintával,
méretek: 36-41

papucs**

női, textil pánttal,
rojtokkal,
méretek: 36-41

2300

4600

Ft

strandtáska

Ft

virágos mintával
ellátott belső
résszel,
méretek:
50 x 30 cm

**A termék a kiemelt üzletekben kapható.

különböző
megkötési
módok

Ft

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

780

Ft

5 zokni szettben

pamut, lányoknak,
különböző mintákkal a szettben,
méretek: 23-30
*Egységár: 156 Ft/pár

780

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

Ft

4 darabos
100% pamut
alsó szett

lányoknak,
különböző mintákkal a szettben,
méretek: 92-128 cm
*Egységár: 195 Ft/db

100% pamut pizsama

méretek: 134-176 cm,
fiúknak, kerékpáros nyomott mintával
vagy lányoknak, pöttyös nyomott mintával

1550

Ft

14.HCN.50033 HOHENSTEIN HTTI

1200

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

Ft

2 darabos boxeralsó szett

100% pamut vagy nagyon magas
pamuttartalommal, fiúknak, nyomott mintával,
különböző mintákkal a szettben,
méretek: 98-128 cm, *Egységár: 600 Ft/db

5 zokni szettben
pamut, fiúknak,
különböző mintákkal
a szettben,
méretek: 31-38
*Egységár: 156 Ft/pár

780

Ft

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

1200

100% pamut
pizsama

lányoknak,
fodros vállrésszel
és nyomott mintával,
méretek: 92-128 cm

Ft

780

Ft

4 darabos alsó szett

fiúknak, nyomott mintával,
különböző mintákkal a szettben,
méretek: 134-164 cm
*Egységár: 195 Ft/db

20.HCN.19053 HOHENSTEIN HTTI

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
üzleteinkben bomba ár jelöléssel

2300

1200

Ft

100% pamut
pulóver

Ft

100% pamut
ruha

lányoknak,
Snoopy
nyomott mintával,
méretek:
104-134 cm

lányoknak,
derékban behúzással
és nyomott mintával,
méretek: 104-134 cm

780

Ft

leggings

pamut,
lányoknak,
nyomott mintával,
méretek: 104-134 cm

további
minták:

780

Ft

100% pamut
póló

fiúknak, zsebbel
és nyomott mintával,
méretek: 104-134 cm

1550

Ft

szabadidőnadrág

95% pamut és 5% viszkóz anyag,
fiúknak, megköthető derékrésszel,
zsebekkel és nyomott mintával,
méretek: 104-134 cm

további
minták:

780

Ft

100% pamut
póló

fiúknak, nyomott mintával,
méretek: 104-134 cm

érezhető minőség,
szerethető áron

az ajánlat 2022.06.16-tól 2022.06.29-ig érvényes

további
minták:

Canpol Babies
ivópohár szívószállal
súllyal ellátott szívószállal
és kisállatos
nyomott mintával,
űrtartalom 350 ml

1900

Ft

1900

1200

Ft

LOVI 2 darabos
nyugtató cumi szett

további
minták:

különböző színekben a szettben,
életkor: 0-3 hó,
3-6 hó vagy 6-18 hó
*Egységár: 950 Ft/db

1200

Ft

100% pamut
kisgyermek takaró

áttört mintás, méretek: 75 x 100 cm

Ft

3 darabos előke szett**
100% pamut felső réteg,
nyomott mintával,
különböző mintákkal
a szettben,
univerzális méret
*Egységár: 400 Ft/db

2700
2 lépcsős
fellépő

Ft

gyermekeknek,
csúszásmentes felülettel,
Mickey Egér
és Minnie Egér
nyomott mintával

további
minták:
**A termék a kiemelt üzletekben kapható.

további
minták:

SHH0 1113555 TESTEX

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
üzleteinkben bomba ár jelöléssel

600

Ft

100% pamut
felső
kislányoknak,
redozött,
sima,
méretek:
80-98 cm

további
minták:

780

Ft

100% pamut ruha

kislányoknak, fodros vállrésszel,
nyomott mintával, méretek: 74-98 cm

780

Ft

100% pamut
rövidnadrág

további
minták:

kislányoknak,
masnival és csíkos
nyomott mintával,
méretek: 74-98 cm

www.tuv.com
ID 1111240855

1350

Ft

4 darabos fejlesztő játék
állatkák,
különböző formában és színekben

1550

Ft

100% pamut szett

fiúknak, póló és rövidnadrág
megköthető derékrésszel
és kenguru zsebbel, nyomott mintával,
méretek: 74-98 cm

100% pamut
együttes

fiúknak, póló és
kertésznadrág zsebekkel,
nyomott mintával, méretek: 74-98 cm

2700

Ft

780

Ft

100% pamut
rövidnadrág

kisfiúknak,
megköthető derékrésszel,
zsebekkel és díszgombokkal,
méretek: 74-98 cm

további
minták:

1550

Ft

kisállat
takaró

2 oldalas,
méretek:
80 x 100 cm

3900

Ft

kisállat
fekhely

2 színű, beltéri használatra,
méretek: 60 x 45 x 18 cm

3900
2700

Ft

kisállathordozó
táska

cipzárral, füllel, állítható pánttal
és sok szellőzőpanellel,
méretek: 52 x 22 x 29 cm

Ft

hűtőtakaró
kisállatoknak
görögdinnye,
kivi vagy citrom
mintával,
ø 60 cm
további
minták:

1200

600

Ft

karika
kutyajáték
úszik a vízen

Ft

kutyajáték

dobáláshoz, választható:
frizbi, tollas játék vagy
labda és kishal szettben

780

további
minták:

1900

plüss kutyajáték

Ft

görögdinnye, kivi vagy
ananász mintával, ø 17 cm
további
minták:

Ft

automata
póráz

szalagos,
fém karabinerrel

szilikon tál

összecsukható, ø 14,5 cm

érezhető
minőség
szerethető
áron

Lépj velünk kapcsolatba

/PEPCOHU

@pepcohu

pepco.hu

550

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

Ft
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.

