
érezhető minőség,  
           szerethető áron

Az ajánlat 2022.08.11-től 2022.08.24-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.

100% pamut pulóver vagy nadrág
Looney Tunes nyomott mintával,
pulóver vagy nadrág lányoknak vagy fiúknak,  
méretek: 104–134 cm – 1900 Ft,
pulóver vagy nadrág fiúknak, méretek: 134–170 cm – 2300 Ft

1900 
Ft-tól

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)



az ajánlat 2022.08.11-től 2022.08.24-ig érvényesérezhető minőség,  
           szerethető áron

szabadidőnadrág 
vagy kapucnis 

pulóver
női, pamut, Looney Tunes 

nyomott mintával,
méretek: S–XXL, 

nadrág gumis derékrésszel 
és megkötővel – 3100 Ft vagy 

kapucnis pulóver – 3900 Ft

100% pamut
felső
női, Looney Tunes
nyomott mintával,
V nyakú, méretek:
S–XXXL – 1900 Ft,
vagy dombornyomott
mintával, méretek: 
S–XXL – 2300 Ft

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

100% viszkóz 
blúz
női, gallérral,
mandzsettával és 
ovális alsó résszel,
gombos,
Looney Tunes
nyomott mintával,
méretek: 36–46

100% pamut 
szabadidőnadrág
lányoknak,
Looney Tunes
nyomott mintával,
méretek: 134–170 cm

100% pamut
pulóver
vagy nadrág
lányoknak, Looney Tunes
nyomott mintával,
méretek: 104–134 cm

2300 Ft

3100 Ft

2300 Ft

1900 Ft

1900
Ft-tól

3100
Ft-tól

további  
minták:

további  
minták:

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)



Az újságban szereplő termékeket megtalálod 
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

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

100% pamut
pulóver vagy
nadrág
fiúknak, Looney Tunes
nyomott mintával,
méretek: 104–134 cm

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

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

100% pamut 
pulóver
fiúknak, Looney Tunes
nyomott mintával,
méretek: 134–170 cm

100% pamut felső
lányoknak, ovális alsó résszel

és Looney Tunes nyomott mintával,
méretek: 104–134 cm – 1200 Ft

vagy 134-170 cm – 1550 Ft

1550 Ft

2300 Ft

2300 Ft

1200 Ft

1900 Ft

1200
Ft-tól

további  
minták:

további  
minták:

további  
minták:

további  
minták:

további  
minták:

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)



@pepcohufacebook.com 
/pepco.hu

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

párna**
kisgyermekeknek,
az egyik oldala 100% pamut,
Looney Tunes nyomott mintával,
méretek: 33 x 24 cm

plüsscsörgő**
Looney Tunes karakterekkel,
különböző változatok:  
Szilveszter vagy Csőrike

100% pamut 
együttes
kisfiúknak, pulóver és nadrág, 
Looney Tunes nyomott mintával,
méretek: 74–98 cm

body
95% pamut és 5% elasztán,
kislányoknak vagy kisfiúknak,
Looney Tunes 
nyomott mintával,
méretek: 62–92 cm

kislány együttes
100% pamut

kapucnis pulóver
és 95% pamut

és 5% elasztán leggings,
Looney Tunes

nyomott mintával,
méretek: 74–98 cm

1550 Ft

1200 Ft

3100 Ft

1200 Ft

2700 Ft

780
Ft-tól

további  
minták:

további  
minták:

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)
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** A termék a kiemelt  
üzletekben kapható.

kétoldalas

100% pamut leggings
kisgyermekeknek, 

Looney Tunes nyomott mintával,
kislányoknak, méretek:  

56–86 cm – 780 Ft,
vagy kisfiúknak, méretek:  

62–92 cm – 940 Ft



Az újságban szereplő termékeket megtalálod 
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

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

2 darabos 
alsó szett

pamut, elasztánnal, fiúknak,
Looney Tunes nyomott mintával,

méretek: 92–128 cm – 1550 Ft,  
*Egységár: 775 Ft/db

vagy 134–176 cm – 1900 Ft,  
*Egységár: 950 Ft/db

2 zokni szettben
pamut, elasztánnal, fiúknak,
Looney Tunes nyomott mintával,
23–30 – 600 Ft, 
*Egységár: 300 Ft/pár
vagy 31–42 – 780 Ft, 
*Egységár: 390 Ft/pár

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

100% pamut 
pizsama

lányoknak,
Looney Tunes

nyomott mintával,
méretek: 92–128 cm

100% pamut
pizsama

lányoknak, Looney Tunes
nyomott mintával,

méretek: 134–176 cm

2300 Ft

2700 Ft

2300 Ft

2700 Ft
600

Ft-tól

1550
Ft-tól

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)
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az ajánlat 2022.08.11-től 2022.08.24-ig érvényesérezhető minőség,  
           szerethető áron

neszesszer
cipzáros,
Looney Tunes
nyomott mintával,
méretek: 17 x 11 x 10 cm

tornazsák
zsinórral háton
való viseléshez, 
Looney Tunes
nyomott mintával,
méretek: 
34 x 43,5 cm

tolltartó
2 rekeszes, cipzáros, fogantyúval,
Looney Tunes nyomott mintával

2 darabos
toll szett
Looney Tunes
nyomott mintával,
*Egységár: 235 Ft/db

hátizsák
egyrekeszes, cipzáros, 

külső cipzáros zsebbel,
párnázott háttal és állítható

pántokkal, Looney Tunes
nyomott mintával,

méretek: 29 x 40 x 15 cm

A5-ös notesz
80 lapos, négyzetrácsos,

Looney Tunes mintával a borítón

2700 Ft

550 Ft

940 Ft

470 Ft

3900 Ft

1550 Ft

további  
minták:

további  
minták:

további  
minták:további  

minták:

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
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Az újságban szereplő termékeket megtalálod 
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

kulacs
fém,
szívószállal,
Looney Tunes
nyomott  
mintával,
500 ml

írószerkészlet
Looney Tunes nyomott mintával,
a készlet tartalma: fém tolltartó,
A5-ös spirálnotesz, toll,
6 db színes ceruza, radír,
hegyező és toll, cipzáros táskában

plüssjáték
Looney Tunes mintával,
mag. 30 cm,
különböző változatok:
Tapsi Hapsi, Taz
vagy Csőrike

uzsonnás táska
Looney Tunes
nyomott mintával,
méretek: 26 x 11,5 x 24 cm

3D mintás
tolltartó
2 rekeszes, cipzáros,
Looney Tunes 
nyomott mintával

A5-ös  
spirálnotesz

80 lapos, négyzetrácsos,
Looney Tunes 

nyomott mintával,
fémes hatású elemekkel 

a borítón 

2300 Ft

1550 Ft

2300 Ft 2300 Ft

1550 Ft

780 Ft

további  
minták:

további  
minták:

további  
minták:

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)



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

párna
Looney Tunes
nyomott mintával,
méretek: 40 x 40 cm

2 darabos  
ágynemű szett
Looney Tunes
nyomott mintával,
takaró, méretek: 130 x 170 cm,
és párna, méretek: 40 x 40 cm

összehajtható tároló
Looney Tunes nyomott mintával,

méretek: 35 x 35 x 55 cm

100% pamut ágynemű szett
Looney Tunes nyomott mintával,

ágyneműhuzat, méretek: 140 x 200 cm,
és párnahuzat, méretek: 70 x 80 cm

összehajtható doboz
Looney Tunes nyomott mintával,

méretek: 30 x 30 x 30 cm

1550 Ft

3100 Ft

1200 Ft

780 Ft

4600 Ft

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)
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Az újságban szereplő termékeket megtalálod 
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

öntapadós 
jegyzettömbből 
álló készlet
füzetben, nyomott 
mintával, különböző 
változatok

spirálfüzet
neonszínű borítóval,
A5, 80 lapos – 390 Ft,
holografikus nyomott  
mintás borítóval, A4, 100 lapos,
vonalas – 780 Ft

tolltartó
cipzáros, pomponnal, 

holografikus hatású

iskolai hátizsák
2 rekeszes, cipzáros, 
külső cipzáros zsebbel, 
2 oldalsó zsebbel, 
állítható pántokkal 
és megerősített háttal
EVA hab anyagból,
Pókember nyomott 
mintával, vízálló,
méretek: 38 x 27 x 15 cm

5 darabos
írószer készlet
dinós nyomott mintával,
a készlet tartalma: toll, ceruza,
radír, hegyező és vonalzó

hátizsák fiataloknak
egyrekeszes, külső zsebbel,
cipzáros, állítható
pántokkal, holografikus
hatású kivitelben,
méretek: 38,5 x 29 x 18 cm

3 darabos
toll készlet
figurákkal, különböző változatok,
*Egységár: 200 Ft/db

radír készlet
különböző színek a készletben,

különböző változatok:
4 darabos, dinó alakú, 

vagy 3 darabos, állatkák alakú

6200 Ft

390 Ft

3100 Ft

600 Ft

390 Ft

600 Ft

240 Ft

390
Ft-tól

további  
minták:

további  
minták:

további  
minták:

további  
minták:

további  
minták:

további  
minták:

tornazsák
zsinórral
háton való
viseléshez,
nyomott mintával,
méretek:
33 x 43 x 0,2 cm

470 Ft



az ajánlat 2022.08.11-től 2022.08.24-ig érvényesérezhető minőség,  
           szerethető áron

36 darabos
színes ceruza
készlet
9 akvarellceruza,
9 fémes színű ceruza,
9 ceruza vázlatok
készítéséhez és  
9 színes ceruza,
*Egységár: 33,33 Ft/db

kétvégű filctoll 
12 színben
2 különböző vastagságú  
véggel,
*Egységár: 65 Ft/db

A5-ös tematikus füzet
60 lapos, különböző változatok: négyzetrácsos
földrajzhoz, történelemhez, biológiához,
matematikához, fizikához és kémiához
vagy vonalas nyelvekhez

tároló
írószerek
tárolásához,
fém

LED-lámpa
állítható karral,
érintésérzékelővel 
be- és kikapcsoláshoz,
fokozatmentesen szabályozható
fényerősséggel,
energiatakarékos, 
beépített akkumulátorral
méretek: 20,6 x 11 x 33,5 cm

akvarellfesték
21 szín,
ecsettel
a készletben

9 elemből 
álló geometriai 

készlet
a készlet tartalma: 

mechanikus ceruza heggyel, körző,
radír, 2 derékszögű vonalzó, szögmérő és vonalzó

1200 Ft

780 Ft

240 Ft

600 Ft

4600 Ft

470 Ft

780 Ft



Az újságban szereplő termékeket megtalálod 
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

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

farmernadrág
elasztánnal, fiúknak, gumis derékrésszel 

és megkötővel, zsebekkel és 
felhajtott nadrágszárral,

méretek: 104–134 cm

nadrág
98% pamut és
2% elasztán,
fiúknak,
zsebekkel
és felhajtott
nadrágszárral,
méretek:
104–134 cm

ruha
hátsó
gombolással,
elválasztó varrással
a derékrészen,
redőzött,
kockás mintával,
méretek:
104–134 cm

100% pamut ing
fiúknak, gallérral

és mandzsettával,
méretek: 116–134 cm

szoknya**
tüll, béléssel,
ezüst gumis 

derékrésszel,
csillogós

nyomott mintával,
méretek:

104–134 cm

2300 Ft

1900 Ft

1200 Ft

2300 Ft

1900 Ft

1200 Ft

**A termék a kiemelt üzletekben kapható.



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

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
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.

házicipő
tépőzáras, egyszínű,
lányoknak, méretek: 32–36, 
vagy fiúknak, méretek: 33–36

100% pamut felső
lányoknak, felhajtott ujjakkal
és nyomott mintával,
méretek: 134–170 cm

leggings
95% pamut
és 5% elasztán,
lányoknak,
bordázott
anyagból,
méretek:
134–170 cm

házicipő
tépőzáras, lányoknak, L.O.L. Surprise! mintával, méretek: 22–31,
vagy fiúknak, Pókember mintával, méretek: 22–32

100% pamut póló
fiúknak, nyomott mintával,

méretek: 134–170 cm

nadrág
98% pamut és 2% elasztán,

fiúknak, megköthető
derékrésszel és zsebekkel,

méretek: 134–170 cm

1550 Ft

1550 Ft

1900 Ft

1350 Ft

1900 Ft

1200 Ft

további  
minták:




