
600 
Ft-tól

600 
Ft-tól

felső vagy leggings 
lányoknak, nyomott mintával,
100% pamut felső,
méretek: 104-134 cm – 600 Ft
vagy méretek: 134-170 cm – 780 Ft,
95% pamut és 5% elasztán leggings,
méretek: 104–134 cm – 600 Ft
vagy méretek: 134–170 cm – 780 Ft 

100% pamut póló, pulóver  
vagy szabadidőnadrág

fiúknak, nyomott mintával,
méretek: 104–134 cm,

póló – 600 Ft, 
szabadidőnadrág – 1200 Ft

vagy méretek: 134-170 cm
pulóver – 1550 Ft,

szabadidőnadrág – 1550 Ft

Kezdődjön
a suli!

Az ajánlat 2022.08.25-től 2022.09.07-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.



1200 Ft

1200 Ft

600 Ft 600 Ft

1200 Ft780 Ft

780 Ft

1550 Ft

100% pamut  
pulóver vagy  
szabadidőnadrág
fiúknak, nyomott mintával,
méretek: 104–134 cm,
pulóver – 1200 Ft
vagy szabadidőnadrág 
megköthető derékrésszel
és zsebekkel – 1200 Ft

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

leggings
95% pamut  

és 5% elasztán,
lányoknak,  

nyomott mintával,  
méretek:  

104–134 cm

100% pamut  
póló

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

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

pulóver
95% pamut  
és 5% elasztán,  
lányoknak,  
nyomott mintával,  
méretek:  
104–134 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

az ajánlat 2022.08.25-től 2022.09.07-ig érvényes
BOMBA 

ÁR
Az újságban szereplő termékeket megtalálod

 üzleteinkben bomba ár jelöléssel



600 Ft

1550 Ft

780 Ft

780 Ft

1550 Ft

1200 Ft

1550 Ft

100% pamut  
pulóver vagy  
szabadidőnadrág 
fiúknak, nyomott mintával,
méretek: 104–134 cm,
pulóver – 1200 Ft
vagy szabadidőnadrág
megköthető
derékrésszel és
zsebekkel – 1200 Ft

100% pamut  
pulóver
lányoknak,  
nyomott mintával,  
méretek:  
134–170 cm

100% pamut 
pulóver

fiúknak, nyomott mintával,  
méretek: 134–170 cm

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

100% pamut felső  
lányoknak, nyomott mintával,  

méretek: 134–170 cm,  

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

100% pamut  
felső vagy leggings
lányoknak, nyomott mintával,
méretek: 104–134 cm,
felső – 600 Ft
vagy 95% pamut és 5% elasztán
leggings – 600 Ft

az ajánlat 2022.08.25-től 2022.09.07-ig érvényes
BOMBA 

ÁR
Az újságban szereplő termékeket megtalálod

 üzleteinkben bomba ár jelöléssel



1350 Ft

940 Ft

780 Ft

2300 Ft

2300 Ft

1550 Ft

2700 Ft

2300 Ft

940 Ft

cipő 
tépőzáras, 

lányoknak, méretek: 22–31,
vagy fiúknak, méretek: 22–32**

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

2 darabos
100% pamut
szabadidőnadrág
szett
lányoknak, megköthető
derékrésszel és zsebekkel,
méretek: 104–134 cm
*Egységár: 1150 Ft/db

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

2 darabos
100% pamut
pulóver szett
fiúknak, egy sima és egy 
nyomott mintával,
méretek: 104–134 cm
*Egységár: 675 Ft/db

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

2 darabos 100% pamut
szabadidőnadrág szett
fiúknak, megköthető derékrésszel,
zsebekkel és nyomott mintával,
méretek: 104–134 cm
*Egységár: 1150 Ft/db

szabadidőnadrág
98% pamut és 2% elasztán,  

fiúknak, 3 csíkkal oldalt,
méretek: 104–134 cm

szabadidőnadrág  
fiúknak, zsebekkel,  
méretek: 104–134 cm

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

további
minták

a szettben:

   

további  
minták:

   

további
minták

a szettben:

   

**A termék a kiemelt üzletekben kapható.



940 Ft

2700 Ft

1550 Ft

3100 Ft

1350 Ft

1200 Ft

3100 Ft

3100 Ft

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

kapucnis 
pulóver**
pamut, fiúknak, 
cipzáros, zsebekkel, 
szalaggal az ujján,
méretek: 134–170 cm

leggings
95% pamut  

és 5% elasztán,
lányoknak,  

melegítő leggings,  
nyomott mintával,  

méretek:  
134–170 cm

pulóver
lányoknak, puha  
anyagból,  
felhős mintával,  
méretek: 104–134 cm 

pulóver  
lányoknak,  
puha anyagból,  
csíkos mintás,  
méretek: 134–170 cm 

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

leggings
95% pamut és 5% elasztán,

lányoknak, nyomott mintával,  
méretek: 134–170 cm

farmernadrág
pamut, elasztánnal, 
fiúknak, zsebekkel,
méretek: 134–170 cm

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

további  
minták:
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2300 Ft

1900 Ft

1900 Ft

1350 Ft 1550 Ft

1350 Ft
100% pamut  

pizsama
fiúknak,

póló
nyomott mintával

és egyszínű
nadrág,

méretek:
92–128 cm

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

2 darabos
alsónadrág szett
95% biopamut és 5% elasztán,
fiúknak, nyomott mintával,
méretek: 92–128 cm
*Egységár: 675 Ft/db

2 darabos
alsónadrág szett

95% biopamut és 5% elasztán,
fiúknak, nyomott mintával,

méretek: 134–164 cm
*Egységár: 775 Ft/db

100% pamut pizsama
fiúknak, póló nyomott mintával 

és egyszínű nadrág,
méretek: 134–164 cm

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

az ajánlat 2022.08.25-től 2022.09.07-ig érvényes
BOMBA 

ÁR
Az újságban szereplő termékeket megtalálod

 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

Certified by ECOCERT
224049/1226442/1

‘organic’

Certified by ECOCERT
224049/1226442/1

‘organic’

BIOPAMUT

BIOPAMUT



940 Ft

780 Ft

1350 Ft

1900 Ft

1900 Ft

2300 Ft

4 zokni szettben
magas pamuttartalommal
és elasztánnal, lányoknak,
méretek: 23–30
*Egységár: 195 Ft/pár

4 zokni szettben**
magas pamuttartalommal
és elasztánnal, lányoknak,
méretek: 31–38
*Egységár: 235 Ft/pár

100% pamut  
pizsama
lányoknak, felső 
nyomott mintával
és sima nadrág,
méretek: 92–128 cm

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

100% pamut pizsama
lányoknak, felső 
nyomott mintával
és sima nadrág,
méretek: 134–164 cm

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

az ajánlat 2022.08.25-től 2022.09.07-ig érvényes
BOMBA 

ÁR
Az újságban szereplő termékeket megtalálod

 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

**A termék a kiemelt üzletekben kapható.



940 Ft

940 Ft

780 Ft

780 Ft

780 Ft

940 Ft

2 darabos
alsó szett** 

95% biopamut
és 5% elasztán, 

lányoknak,
nyomott mintával,

méretek: 134–176 cm
*Egységár: 470 Ft/db

4 darabos 100% pamut
alsó szett

lányoknak, nyomott mintával,
méretek: 92–128 cm

*Egységár: 195 Ft/db

2 darabos top szett**
95% biopamut és 5% elasztán,
lányoknak, nyomott mintával,
méretek: 134–176 cm
*Egységár: 390 Ft/db

4 darabos 100% pamut
alsó szett**

lányoknak, nyomott mintával,
méretek: 134–176 cm

*Egységár: 235 Ft/db

trikó** 
95% biopamut és 5% elasztán,
lányoknak, nyomott mintával,

méretek: 92–128 cm

2 darabos alsó szett**
95% biopamut és 5% elasztán,
lányoknak, nyomott mintával,
méretek: 92–128 cm
*Egységár: 390 Ft/db

további
minták

a szettben:

   

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

BOMBA 
ÁR

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

Certified by ECOCERT
224049/1226442/1

‘organic’
Certified by ECOCERT

224049/1226442/1

‘organic’

Certified by ECOCERT
224049

‘organic’

Certified by ECOCERT
224049/1226442/1

‘organic’

14.HCN.50033 HOHENSTEIN HTTI

14.HCN.50033 HOHENSTEIN HTTI

**A termék a kiemelt üzletekben kapható.

BIOPAMUT

BIOPAMUT
BIOPAMUT

BIOPAMUT



240 Ft

240 Ft

550 Ft

190 Ft

780 Ft

390 Ft

700 Ft

150 
Ft-tól

12 darabos
színes ceruza
készlet
illatos, fa tárolóban
*Egységár: 32,50 Ft/db

Bambino
18 darabos
gyurmakészlet
a készletben 2 
csillogós szín is található
*Egységár: 38,89 Ft/db

rajztömb műszaki rajzokhoz
10 lapos, különböző változatok:  
fehér lapokkal – 150 Ft,
fehér lapokkal, 170 g – 240 Ft,  
színes lapokkal – 240 Ft

A4-es  
rajztömb
20 lapos,
különböző változatok:  
fehér vagy színes 
lapokkal

A5-ös füzet
80 lapos, négyzethálós,  
kemény fedelű

Bambino 
radírozható  
toll
speciális radírral
a kupakon,
2 tollbetéttel

A4-es füzet
32 lapos, négyzetrácsos 

Bambino
12 darabos

plakátfesték
engedélyezett pigmentekkel,  

20 ml-es üvegekben
*Egységár: 65 Ft/db

   

további  
minták:

   

további  
minták:

   

további  
minták:

   

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

BOMBA 
ÁR

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel



390 Ft

550 Ft

2300 Ft

uzsonnás doboz
pattintós zárral, 1,1 l,
mosogatógépben tisztítható
és mikrohullámú sütőben melegíthető
a fedél eltávolítása után

uzsonnás doboz
pattintós zárral, 700 ml,
mosogatógépben tisztítható
és mikrohullámú sütőben melegíthető
a fedél eltávolítása után

Aquaphor  
vízszűrő kancsó
szűrőcserét jelző számlálóval,
Aquaphor B15 vízszűrővel,
2,8 l

további  
minták:

   

további  
minták:

   

   

további  
minták:

   

az ajánlat 2022.08.25-től 2022.09.07-ig érvényes
BOMBA 

ÁR
Az újságban szereplő termékeket megtalálod

 üzleteinkben bomba ár jelöléssel



3100 Ft

7800 Ft

9200 Ft

1550 Ft

3900 Ft

1550 
Ft-tól

puff 
velúr, arany díszítéssel,  

Ø 34 cm, mag. 40 cm

kisasztal
tükrös asztallappal,  
fém talapzattal,  
Ø 38 cm, mag. 50 cm

párna 
rojtokkal,  

méretek: 45 × 45 cm

váza
kerámia,
arany díszítéssel,
ø 11 cm, mag. 
24,5 cm – 1550 Ft,
ø 11,5 cm, mag.
30 cm – 2300 Ft

asztali futó
arany díszítéssel,  

méretek: 40 × 150 cm

takaró
nyomott mintával,  
méretek: 180 × 200 cm

további  
minták:

   

további  
minták:

   

az ajánlat 2022.08.25-től 2022.09.07-ig érvényes
BOMBA 

ÁR
Az újságban szereplő termékeket megtalálod

 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

20.HCN.31516 HOHENSTEIN HTTI



2700 Ft

1900 Ft

1550 Ft

4600 Ft

1550 Ft

1350 
Ft-tól

dekoráció
kiállítható vagy felakasztható,  
arany, Ø 24 cm, vas. 4,7 cm 

doboz
velúr, fém elemekkel,  
méretek: 20,5 × 14,5 × 10 cm

dekoráció 
felakasztható,  
tükörrel és rojtokkal,  
Ø 26 cm, mag. 52 cm

asztali lámpa
kőből készült talppal  

és üvegbúrával,  
Ø 12 cm, mag. 41,5 cm

gyertya üvegben
fedeles díszüvegben, 

ø 9 cm, mag. 8,5 cm

kosár
velúr, fémes nyomott mintával,  
különböző méretek:  
30 × 19 × 17 cm – 1350 Ft,
33 × 23 × 20 cm – 1900 Ft,
40 × 28 × 22 cm – 2300 Ft

további  
minták:

   

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


