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érezhető minőség,  
           szerethető áron

gyermekruházat
Minyonok nyomott mintával,
méretek: 104–134 cm,
leggings, pamut, elasztánnal,
lányoknak – 1200 Ft,
szabadidőnadrág, 100% pamut,
fiúknak – 1900 Ft,
kapucnis pulóver, 100% pamut,
lányoknak vagy fiúknak – 2300 Ft

1200 
Ft-tól

Az ajánlat 2022.08.04-től 2022.08.10-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.
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az ajánlat 2022.08.04-től 2022.08.10-ig érvényesérezhető minőség,  
           szerethető áron

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

szabadidőnadrág
fiúknak, pamut, 
Minyonok nyomott mintával,
méretek: 104–134 cm

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

pulóver
méretek: 134–170 cm,
többféle Minyonok mintával,
lányoknak, 100% pamut, 3D-s vagy nyomott mintával,
fiúknak, 95% pamut és 5% elasztán, 3D-s és nyomott mintával

leggings
95% pamut és 5% elasztán,
lányoknak, Minyonok
nyomott mintával,
méretek: 104–134 cm

kapucnis pulóver
lányoknak és fiúknak,

cipzárral, Minyonok
nyomott mintával,

méretek: 104–134 cm

2700 Ft
2700 Ft

1550 Ft

1900 Ft
1200 Ft

2300 Ft



Az újságban szereplő termékeket megtalálod 
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

pulóver
női, 3D-s Minyonok
mintával, méretek: S–XXL

gumicsizma
Minyonok nyomott mintával,
lányoknak, méretek: 22–31,
vagy fiúknak, méretek: 22–32

100% pamut póló
férfi, Minyonok nyomott mintával,
fekete vagy fehér, méretek: S–XXL

100% pamut 
nadrág
kisfiúknak,
megköthető derékrésszel
és zsebekkel, 
Minyonok nyomott mintával,
méretek: 74–98 cm

leggings
96% pamut és 4% elasztán,

kislányoknak, Minyonok
nyomott mintával,

méretek: 74–98 cm

100% pamut 
kapucnis pulóver

kislányoknak, cipzárral,
Minyonok

nyomott mintával,
méretek: 74–98 cm

100% pamut 
kapucnis pulóver

kisfiúknak, cipzárral,
Minyonok nyomott mintával,

méretek: 74–98 cm

1900 Ft

3100 Ft

1200 Ft

3100 Ft

780 Ft

1900 Ft

1900 Ft



© USC LLC

@pepcohufacebook.com 
/pepco.hu

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

SHGO 045544 TESTEX

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI
17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX

100% pamut pizsama
lányoknak, Minyonok
nyomott mintával,
méretek: 92–128 cm

100% pamut 
pizsama

női, dombornyomott,  
Minyonok mintával,  

méretek: S-XL

2 darabos alsó szett
pamut, elasztánnal, lányoknak, széles gumis derékrésszel,

Minyonok nyomott mintával, méretek: 134-164 cm,
*Egységár: 470 Ft/db

100% pamut 
pizsama
fiúknak, Minyonok
nyomott mintával,
méretek: 134–176 cm

3 titokzokni szettben
magas pamuttartalommal, lányoknak, 
Minyonok mintával, méretek: 31–38,
*Egységár: 260 Ft/pár

3 titokzokni 
szettben

pamut, elasztánnal,
női, Minyonok mintával,
méretek: 35–38, 39–42,

*Egységár: 313,33 Ft/pár

2 boxeralsó szettben
pamut, elasztánnal, fiúknak,
Minyonok nyomott mintával,

méretek: 134–176 cm,
*Egységár: 950 Ft/db

2 zokni szettben
magas   

pamuttartalommal,
fiúknak,

Minyonok mintával,
méretek: 31-42,

*Egységár:
390 Ft/pár

2700 Ft

780 Ft

2300 Ft

3900 Ft

940 Ft

940 Ft

780 Ft

1900 Ft
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Az újságban szereplő termékeket megtalálod 
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

2 zokni szettben
magas pamuttartalommal,
lányoknak, Minyonok mintával,
méretek: 23-30,
*Egységár: 300 Ft/pár

100% pamut 
pizsama
fiúknak,
Minyonok
nyomott
mintával,
méretek:
92–128 cm

100% pamut pizsama
lányoknak, Minyonok
nyomott mintával,
méretek: 134–176 cm

2 darabos alsó szett
pamut, elasztánnal, lányoknak,

Minyonok nyomott mintával,
méretek: 92–128 cm

*Egységár: 390 Ft/db

2 boxeralsó szettben
pamut, elasztánnal, fiúknak, 
Minyonok nyomott mintával,

méretek: 92-128 cm,
*Egységár: 775 Ft/db

2 zokni szettben
magas pamuttartalommal, 
fiúknak, Minyonok mintával,

méretek: 23-30,
*Egységár: 300 Ft/pár

600 Ft

2300 Ft 2700 Ft

780 Ft

1550 Ft

600 Ft
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az ajánlat 2022.08.04-től 2022.08.10-ig érvényesérezhető minőség,  
           szerethető áron

3D mintás 
óvodai hátizsák
egyrekeszes,
cipzáras, fogantyúval,
állítható pántokkal
és Minyonok
nyomott mintával, 
méretek: 25 x 30 x 9 cm

42 darabos 
művészkészlet
12 zsírkréta, 10 színes ceruza, 8 pasztellkréta, 
6 filctoll, ragasztó, 3 gemkapocs, radírgumi 
és hegyező, zárható dobozban,
amely tolltartóként vagy rendszerezőként 
is használható, Minyonok 
nyomott mintával

12 darabos 
zsírkréta szett
háromszög alakú, 
Minyonok nyomott mintával,
*Egységár: 32,50 Ft/db

3D mintás óvodai hátizsák
egyrekeszes, cipzáras, fogantyúval,
állítható pántokkal és Minyonok
nyomott mintával, méretek: 25 x 30 x 9 cm

tornazsák
zsinórral, háton való viseléshez,
Minyonok nyomott mintával,
méretek: 33 x 15,5 x 2 cm

5 darabos
Jumbo filctoll

szett
festékszóró funkcióval,

Minyonok nyomott
mintával,

*Egységár: 
120 Ft/db

550 Ft

1550 Ft

1200 Ft

390 Ft

1550 Ft

600 Ft
festékszóró
funkcióval



Az újságban szereplő termékeket megtalálod 
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

SH025 126239 TESTEX

SH025 126239 TESTEX

tornazsák
zsinórral, háton való viseléshez,
Minyonok nyomott mintával,
méretek: 33 x 15,5 x 2 cm

termosz
fém, szívószállal és állítható pánttal,
Minyonok nyomott mintával,
a Minyon szeme gombként
működik, amellyel a
termosz nyitható, 410 ml

párna
Minyonok

nyomott mintával,
méretek: 25 x 39 cm

ébresztőóra
fém, Minyonok nyomott mintával,

méretek: 11 x 5,5 x 16 cm,
az elemek külön kaphatók

takaró
Minyonok nyomott mintával, 

méretek: 130 x 170 cm

összehajtható tároló
Minyonok nyomott mintával,

méretek: 35 x 35 x 55 cm

550 Ft

3100 Ft

1550 Ft

1900 Ft

2300 Ft

1200 Ft



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

leggings
95% pamut és 5% elasztán,
kislányoknak, Marie cica nyomott
mintával, méretek: 74–98 cm

leggings
95% pamut és 5% elasztán,

kislányoknak, Dumbo nyomott 
mintával, méretek: 74–98 cm

100% pamut pulóver
kislányoknak,
fodros vállrésszel és
Dumbo nyomott mintával,
méretek: 74–98 cm

100% pamut 
szabadidőnadrág
kisfiúknak, megköthető derékrésszel,
3 színű, Mickey Egér nyomott mintával,
méretek: 74–98 cm

100% pamut pulóver
kislányoknak, fodros vállrésszel
és Marie cica nyomott mintával,
méretek: 74–98 cm

100% pamut 
kapucnis pulóver

kisfiúknak, 3 színű,
füles kapucnival,

Mickey Egér
nyomott mintával, 

méretek: 74–98 cm

1550 Ft 1550 Ft

1550 Ft

1200 Ft

1200 Ft

1900 Ft

© Disney



Az újságban szereplő termékeket megtalálod 
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

100% pamut 
pulóver
fiúknak, csíkos mintával,
méretek: 104–134 cm

nadrág
pamut, elasztánnal, fiúknak,
megköthető derékrésszel
és zsebekkel, feliratokkal
a nadrág szárán,
méretek: 104–134 cm

szoknya
gombos zsebekkel,
kockás mintával,
méretek: 134-170 cm

leggings
95% pamut és 5% elasztán,
lányoknak, nyomott mintával,
méretek: 134–170 cm

farmerszoknya
zsebekkel, fodros,
pöttyös mintával,
méretek: 104–134 cm

100% pamut 
kardigán
lányoknak, gombos,
pöttyös mintával,
méretek: 104-134 cm

100% pamut blúz
lányoknak,

csipkés gallérral
és hátul gombokkal,

méretek: 104–134 cm

farmernadrág
fiúknak, elasztánnal,

megköthető derékrésszel, 
zsebekkel és összehúzott 

alsó szegéllyel,
méretek: 104–134 cm

1550 Ft

1200 Ft

1550 Ft

1900 Ft

1900 Ft

2300 Ft
1200 Ft

1550 Ft



az ajánlat 2022.08.04-től 2022.08.10-ig érvényesérezhető minőség,  
           szerethető áron

nadrág
velúr, zsebekkel,
egyszínű, méretek: S–XXL

kardigán
bordázott, puha kötött
anyagból,
méretek: S–L

nadrág
viszkóz, elasztánnal,  
zsebekkel és széles 
gumis derékrésszel,
pöttyös mintával,
méretek: 36–44

ruha
bordázott, puha kötött anyagból, 
egyenes szabású, ovális kivágással
és oldalt felvágott alsó résszel,
méretek: 36–44

pulóver
finom kötött anyag,
ovális alsó résszel és felhajtott
ujjakkal, méretek: S–XXXL

kapucnis pulóver
velúr, szatén
megkötővel,
kenguruzsebbel,
egyszínű, méretek: S–XXL

pulóver
puha kötött anyagból,

pólógallérral,
méretek: S–XXL

3100 Ft

3100 Ft

3100 Ft

1550 Ft 2700 Ft

2300 Ft

3100 Ft

további  
minták:

további  
minták:



Az újságban szereplő termékeket megtalálod 
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

dekoráció
növénykompozíció
üvegbúrában,
ø 11,5 cm, mag. 22 cm

műnövény
pampafű dekor, mag. 96 cm

asztali lámpa
kerámiatalppal
és szövet lámpaernyővel,
ø 22,5 cm, mag. 39 cm

fali dekoráció
makramé stílusban, szövet,
méretek: 50 x 70 cm

párnahuzat
műszőrméből,

méretek: 50 x 50 cm

gyertyatartó
különböző méretek:

ø 12,5 cm, mag. 21 cm – 1900 Ft,
ø 16,5 cm, mag. 30 cm – 2700 Ft

3900 Ft

3900 Ft

2700 Ft

1350 Ft

1550 Ft

1900
Ft-tól

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

tálca
tengerifűből fonva,
fából készült fülekkel,
méretek: 24 x 24 x 11 cm

kosár
természetes anyagokból
fonva, kerek fülekkel, 
ø 24–32 cm,
mag. 31 cm

kaspó
kerámia, dombornyomott
mintával, különböző méretek:
ø 13,5 cm, mag. 13 cm – 1350 Ft,
ø 16 cm, mag. 15,5 cm – 1900 Ft

tároló kosár
kordbársony, textil béléssel, 
különböző méretek:
16 x 16 x 10 cm – 600 Ft,
20 x 20 x 11 cm – 940 Ft,
25 x 25 x 12 cm – 1200 Ft

székpárna
műszőrméből, ø 39 cm

asztalterítő
nyomott mintával,

méretek: 140 x 220 cm

1550 Ft

1200 Ft

3100 Ft

3100 Ft

1350
Ft-tól

600
Ft-tól

további  
minták:

további  
minták:


