
Az ajánlat 2022.07.21-től 2022.08.03-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.

érezhető minőség,  
           szerethető áron

100% pamut 
póló
lányoknak, fodros
ujjrésszel, nyomott mintával
méretek: 104-134 cm – 600 Ft,
fiúknak, méretek: 134-170 cm – 780 Ft
nőknek, méretek: S-XXXL – 780 Ft

600 
Ft-tól

Nyári
kollekció



az ajánlat 2022.07.21-től 2022.08.03-ig érvényesérezhető minőség,  
           szerethető áron

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

felső
95% pamut és 5% viszkóz,
strasszokkal és nyomott 
mintával,
méretek: S–XXXL

100% pamut 
felső
nyomott mintával,
méretek: S–XXXL

100% pamut 
felső

lányoknak,
nyomott mintával,

méretek: 134–170 cm

100% pamut 
felső

Mickey Egér nyomott mintával,
méretek: S-XXL

100% pamut 
póló

fiúknak, nyomott mintával,
méretek: 104-134 cm

1550 Ft

780 Ft

780 Ft

600 Ft

1900 Ft

780 Ft
további  
minták:



Az újságban szereplő termékeket megtalálod 
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

kapucnis dzseki
fiúknak, cipzárral,
zsebekkel, 3 színű,
méretek: 104–134 cm

100% pamut 
felső
lányoknak, fodros vállrésszel, 
nyomott mintával,
méretek: 104–134 cm

100% viszkóz 
blúz
női, V-nyakú, gombokkal,  
hosszabbított hátsó résszel,  
nyomott mintával, 
méretek: 36–46

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

jeggings
pamut, elasztánnal,
lányoknak, sima,
méretek: 104–134 cm

100% pamut 
szabadidőnadrág
fiúknak, megköthető 
derékrésszel, zsebekkel, 
nyomott mintával,
méretek: 104–134 cm

100% pamut 
póló

fiúknak, nyomott mintával,
méretek: 104–134 cm

100% pamut 
szabadidőnadrág

fiúknak, zsebekkel és
megköthető derékrésszel,

méretek: 134–170 cm

100% pamut 
pulóver

fiúknak, nyomott mintával,
méretek: 134–170 cm

2300 Ft

1200 Ft 1550 Ft

1550 Ft

2300 Ft

940 Ft

940 Ft

1900 Ft1900 Ft

további  
minták:

további  
minták:

Tökéletes választás  

a hűvös napokra



@pepcohufacebook.com 
/pepco.hu

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

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

 BEGO 064655 TESTEX

17.HCN.25884  HOHENSTEIN HTTI

top
pamut, elasztánnal,

lányoknak, méretek: 92-128 cm

melltartó
lányoknak, merevítős,
állítható pántokkal, 
méretek: 60AA-75A

5 titokzokni szettben
pamut, elasztánnal, fiúknak,
nyomott mintával,
különböző színek a szettben,
méretek: 23-38,
*Egységár: 188 Ft/pár

2 darabos alsó szett
pamut, elasztánnal, lányoknak,
nyomott mintával, különböző 
színek a szettben,
méretek: 92-128 cm,
*Egységár: 390 Ft/db

2 darabos 
boxeralsó szett

pamut, elasztánnal, fiúknak, 
nyomott mintával, különböző 

színek a szettben,
méretek: 92-128 cm,

*Egységár: 600 Ft/db

3 darabos 
alsó szett

pamut, elasztánnal, nyomott mintával,
különböző színek a szettben, méretek: 134-164 cm,

*Egységár: 313,33 Ft/db

780 Ft 700 Ft

780 Ft

940 Ft

1200 Ft

940 Ft



© Disney

© Disney

Az újságban szereplő termékeket megtalálod 
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

2 darabos body szett
100% pamut, kislányoknak, Minnie Egér nyomott mintával,
méretek: 62-92 cm
*Egységár: 1150 Ft/db

2 darabos body szett
100% pamut, kisfiúknak,  

Mickey Egér nyomott mintával,
méretek: 62-92 cm

*Egységár: 1150 Ft/db

100% pamut  
kisgyermek  

együttes 
kisfiúknak, 

sima body, kantáros  
nadrág zsebbel,  

Mickey Egér  
nyomott mintával

méretek: 62-92 cm

2300 Ft

2300 Ft

2700 Ft

kapucnis 
mellény
cipzárral, kapucnin fülekkel,
lányoknak, masnival és Minnie Egér
nyomott mintával, vagy fiúknak, 
Mickey Egér nyomott mintával,
méretek: 74-98 cm

100% pamut  
kisgyermek együttes 
kislányoknak, 
body Minnie Egér nyomott mintával,  
kantáros nadrág fodrokkal és díszítésekkel
méretek: 62-86 cm

3100 Ft

2700 Ft



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

SHHO 111355 TESTEX

SHHO 111355 TESTEX

body
95% pamut
és 5% elasztán,
kislányoknak,
Bambi
nyomott mintával,
méretek: 62-92 cm

100% pamut 
rugdalózó
kislányoknak,
Bambi nyomott mintával,
vagy kisfiúknak,
Dumbo nyomott mintával,
méretek: 56-92 cm

babahálózsák
megkötős, nyomott mintával, 
100% pamut huzattal, univerzális méret

párna
pillangó formájú,  
nyomott mintával, 
100% pamut huzattal

body
95% pamut és 5% elasztán,

kisfiúknak,  
Dumbo nyomott mintával,

méretek: 62-92 cm

100% biopamut babatakaró
strukturált mintával,

méretek: 75 x 100 cm

2300 Ft

1350 Ft

1200 Ft

1900 Ft

1900 Ft

1200 Ft

további  
minták:

további  
minták:

további  
minták:



Az újságban szereplő termékeket megtalálod 
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI

100% pamut 
szőnyeg
méretek: 60 x 90 cm

szőnyeg
rojtokkal,
méretek: 50 x 100 cm

jutaszőnyeg
ovális, sűrű szövésű,
méretek: 120 x 85 cm

szőnyeg
műszőrméből,

méretek: 60 x 90 cm

szőnyeg
puha, geometriai mintával,

méretek: 80 x 120 cm

1550 Ft

4600 Ft

3100 Ft

2300 Ft

5400 Ft

további  
minták:



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

4 darabos pohár szett
magas, 350 ml

*Egységár: 300 Ft/db

4 darabos 
pohár szett
alacsony, 250 ml
*Egységár: 235 Ft/db

fagylaltos 
kehely
280 ml

Luminarc 
tárolódoboz
üveg, műanyag fedővel,  
szeleppel,
a szelep kinyitása után  
mikrohullámú sütőben is  
használható,
mosogatógépben mosható,
méretek: 
1,22 l - 2300 Ft,
1,97 l – 3100 Ft

940 Ft

240 Ft

1200 Ft

2300
Ft-tól


