
ÚJ
 KOLLEKCIÓ

dzseki
gallérral, zsebekkel,  

ovális alsó résszel és  
kockás nyomott mintával,  

lányoknak, méretek:  
134–170 cm – 3900 Ft  

vagy nőknek, méretek:  
S-L – 4600 Ft

farmernadrág
zsebekkel és koptatásokkal,
lányoknak, mom fazon,
100% pamut, méretek:
134-170 cm – 3100 Ft,
vagy nőknek, 
boyfriend fazon,
viszkózzal
és elasztánnal, 
méretek: 36-44 – 3900 Ft

3100 
Ft-tól

3900 
Ft-tól

Az ajánlat 2022.09.08-tól 2022.09.21-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.

 



az ajánlat 2022.09.08-tól 2022.09.21-ig érvényes
BOMBA 

ÁR
Az újságban szereplő termékeket megtalálod

 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

pulóver 
pamut, női, dombornyomott  
Looney Tunes mintával, 
méretek: S–XXL

dzseki  
lányoknak, gallérral,
zsebekkel és ovális
alsó résszel, kockás
nyomott mintával,
méretek: 134–170 cm

kapucnis pulóver  
női, zsebekkel,  
sima, méretek: S–XXL

dzseki 
női, gallérral és zsebekkel,

hosszabbított hátsó résszel,
méretek: S–L

szabadidőnadrág 
női, zsebekkel, sima,  

méretek: S–XXL

farmernadrág  
mom fazon, lányoknak,
zsebekkel és
koptatott részekkel,
méretek: 134-170 cm

farmernadrág 
paper bag fazon,
elasztánnal,
női, laza szabású,
zsebekkel,
méretek: 36-44

3900  Ft

3100  Ft

4600  Ft

3100  Ft

2700  Ft

3100  Ft

3900  Ft



az ajánlat 2022.09.08-tól 2022.09.21-ig érvényes
BOMBA 

ÁR
Az újságban szereplő termékeket megtalálod

 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

farmernadrág 
elasztánnal,  
női,  
laza szabású,  
zsebekkel,  
méretek: 36–44

pulóver  
női,  
áttört mintás,  
puha szövetből,  
méretek: S–XXL

100% viszkóz 
blúz 
női, gallérral, zsebekkel  
és kockás nyomott mintával,  
méretek: 36–46

felső 
90% pamut, 5% elasztán  
és 5% viszkóz, női,  
V-nyakkal és redőzött  
elülső résszel, sima, 
méretek: S–XXXL

kapucnis parka kabát  
műszőrme béléssel,  
cipzárral és patentokkal,  
zsebekkel, méretek: 36–46

farmernadrág 
elasztánnal, női,
követi az alakot,
méretek: 36–44

miniszoknya 
oldalt díszgombokkal, 
sima, méretek: S–XXL

felső 
női, laza szabású,  
hosszabbított ovális alsó  
résszel, nyomott mintával,  
méretek: S–XXL

pulóver 
női, puha, finom anyagból,  
csíkos ujjrésszel, méretek: S–XXXL

3100  Ft

3100  Ft

1550  Ft

1550  Ft

1900  Ft

1900  Ft

7800  Ft

2700  Ft

3900  Ft



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

pulóver 
lányoknak,  

puha anyagból,  
méretek: 134–170 cm

kapucnis pulóver 
pamut, fiúknak, cipzárral, 
Batman nyomott mintával,  
méretek: 134–170 cm

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

garbó  
lányoknak,  
puha anyagból, 
méretek: 134–170 cm

100% pamut  
szabadidőnadrág 

fiúknak, megköthető  
derékrésszel  

és zsebekkel, sima, 
méretek: 134–170 cm

2300  Ft

1900  Ft

1900  Ft
3500  Ft

2300  Ft

további  
minták:

   

további  
minták:

   



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

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

farmernadrág 
elasztánnal, fiúknak,  
megköthető derékrésszel  
és cargo típusú zsebekkel, 
méretek: 104–134 cm

100% pamut
pulóver 

fiúknak,
gombokkal 

a nyakrészen,
csíkos mintával,

méretek: 104–134 cm

pulóver 
lányoknak,  
átfordítható  
flitterekkel,  
méretek: 
104–134 cm

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

100% pamut  
pulóver 
lányoknak, redőzött
vállrésszel és gumis
alsó szegéllyel, sima,
méretek: 104–134 cm

1900  Ft

2700  Ft

2700  Ft

1350  Ft2700  Ft

940  Ft



ÚJDONSÁG

100% biopamut  
body

kislányoknak, 
méretek: 56–92 cm

3 darabos 
partedli szett**
univerzális méret
*Egységár: 633,33 Ft/db

100% biopamut  
kapucnis  
rugdalózó
kisfiúknak vagy
kislányoknak,  
méretek: 56–92 cm

100% biopamut leggings
kislányoknak, méretek: 74–98 cm

100% biopamut 
pulóver 
kislányoknak vagy kisfiúknak,
méretek: 74–98 cm

100% biopamut  nadrág
kisfiúknak,  
méretek: 74–98 cm

 
Kizárólag a Pepco-nál
Nézd meg a teljes kínálatot 
a weboldalunkon

1900  Ft

1900  Ft

1550  Ft

1550  Ft

1900  Ft 3100  Ft

Certified By CCPB SRL   
License No.  

CCPB/Q037/TB

‘organic’

Certified By CCPB SRL   
License No. CCPB/Q037/TB

‘organic’

Certified By CCPB SRL   
License No. CCPB/Q037/TB

‘organic’

Certified By CCPB SRL   
License No.  

CCPB/Q110/TB

‘organic’

Certified By CCPB SRL   
License No.  

CCPB/Q110/TB

‘organic’

**A termék a kiemelt üzletekben kapható.



BOMBA 
ÁR

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

100% pamut 
ing 
flanel, kisfiúknak, gallérral,  
zsebbel és kockás  
nyomott mintával,  
méretek: 74–98 cm

100% pamut
kisgyermek együttes

kislányoknak, 
felső nyomott mintával

és kord szoknya
pánttal, zsebekkel,
méretek: 74–98 cm

100% pamut
blúz  
kislányoknak,
gombos, fodrokkal
és kockás
nyomott mintával,
méretek: 74-98 cm

100% pamut
kisgyermek együttes 
kislányoknak, golyócskákkal, 
pulóver és leggings,
méretek: 74-98 cm

100% pamut
kisgyermek együttes**
kisfiúknak,
póló nyomott mintával
és kord kertésznadrág
zsebekkel és felirattal,
méretek: 74–98 cm

100% pamut
kisgyermek  
együttes
kisfiúknak, 
oldalt gombolós
pulóver geometrikus 
mintával és nadrág, 
méretek: 56-86 cm

100% pamut  
ruha 
kislányoknak,  
kord, gombos,  
derékban behúzással,  
fodrokkal,  
nyomott mintával  
vagy sima,  
méretek: 74–98 cm

1900  Ft

1900  Ft

1900  Ft

2700  Ft

3100  Ft

3900  Ft

3900  Ft

**A termék a kiemelt üzletekben kapható.



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

BOMBA 
ÁR

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

pizsama 
polár anyagból, női, Bambi mintával, 
felső rávarrt mintával és megköthető

alsó résszel és nadrág nyomott mintával,
méretek: S–XL

100% pamut  
pizsama 
női, Bambi
nyomott mintával,
felső megköthető 
alsó résszel és nadrág,
méretek: S–XL

köntös 
velúr, női, övvel,
nyomott mintával,
méretek: S/M vagy L/XL

hálóing  
pamut, női,

nyomott mintával,
méretek: S–XXL

2 zokni szettben 
pamut, elasztánnal, női,

csúszásgátló talppal,
Bambi mintával, méretek: 35-42

*Egységár: 675 Ft/pár

2 zokni szettben 
pamut,
elasztannal, női,
Bambi mintával,
méretek: 35-42
*Egységár:  
470 Ft/pár

3900  Ft

3900  Ft

2700  Ft

3900  Ft

1350  Ft

940  Ft

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI



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

BOMBA 
ÁR

Az újságban szereplő termékeket megtalálod
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

dekoráció   
függesztett, anyagra nyomott mintával,  
méretek: 30 x 40 cm

tároló kosár 
természetes anyagokból, füles fedéllel,
ø 22 cm, mag. 12,5 cm – 1550 Ft,
ø 26 cm, mag. 15,5 cm – 1900 Ft

kaspó  
természetes anyagokból, védőfóliával,
ø 23 cm, mag. 13 cm – 1550 Ft,
ø 25 cm, mag. 18 cm – 2300 Ft

100% pamut  
ágytakaró 
kockás mintával,  
méretek: 160 x 220 cm

lámpás 
kerámia, áttört mintás,  

zsinóros fogantyúval,  
ø 16 cm, mag. 21,5 cm

ágynemű szett  
mikroszálas anyagból, 
párnahuzat, 70 x 80 cm,
és paplanhuzat, 140 x 200 cm

4600  Ft

3900  Ft

3100  Ft

940  Ft

1550 
Ft-tól

1550 
Ft-tól

további  
minták:

   

további  
minták:

   

19.HCN.68889 HOHENSTEIN HTTI

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI



az ajánlat 2022.09.08-tól 2022.09.21-ig érvényes
BOMBA 

ÁR
Az újságban szereplő termékeket megtalálod

 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

kaspó 
kerámia, mintával,
ø 13,5 cm, mag. 13,2 cm

kaspó 
kerámia,
lábakkal, kétszínű, 
ø 13,5 cm, mag. 14 cm

kaspótartó 
fém, fa borítással,  
méretek: 25 x 23 x 50 cm

kisasztal
fém lábakon,  
összecsukható,  
ø 48 cm, mag. 50 cm

kaspó 
kerámia, kétszínű,  
ø 13,5 cm, mag. 13 cm

LED lámpa 
üveg, fém talapzattal,  
ø 15 cm, mag. 19 cm

3100  Ft

6200  Ft 4600  Ft

1200  Ft

940  Ft

1550  Ft



az ajánlat 2022.09.08-tól 2022.09.21-ig érvényes
BOMBA 

ÁR
Az újságban szereplő termékeket megtalálod

 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

dekoráció 
kerámia,
műnövénnyel,
ø 11 cm, mag. 15 cm

kép 
keretben,  
méretek: 42,5 x 52,5 x 2,5 cm

párna  
méretek: 35 x 50 cm

gyémánt alakú  
mennyezeti lámpa
fém, méretek: 20 x 20 x 23 cm

100% pamut  
pléd 

rojtokkal,  
méretek: 130 x 160 cmkaspó 

fém, méretek: 
12,5 x 12,5 x 36 cm –1550 Ft,
15 x 15 x 50 cm – 2300 Ft, 
17,5 x 17,5 x 66,5 cm – 5400 Ft

kaspó  
alátéttel 

kerámia, 
ø 13,5 cm,

mag. 13,2 cm

3900  Ft

3100  Ft

2300  Ft

2300  Ft

2700  Ft

1350  Ft

1550 
Ft-tól

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI



3 tálból álló szett  
fém, műanyag fedéllel,
a szett tartalma:
1,8 l, ø 20 cm, 
2,8 l, ø 22 cm, 
4,8 l, ø 26 cm

papírtörlő  
tartó 
fém, arany színű,  
ø 15 cm,  
mag.  
28,5 cm

edényszárító 
fém, arany színű,  

méretek: 46 x 26 x 15 cm

gyümölcskosár 
fém, arany színű,  

ø 23 cm

konyhai eszközök 
fém, arany színű,

zöldséghámozó - 940 Ft
vagy fokhagymaprés - 1550 Ft

1550  Ft

3900  Ft940  Ft

4600  Ft

940 
Ft-tól

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.

Használd ki a 30 napos
pénzvisszafizetési garanciát.

***A 30 napos pénzvisszafizetési garancia
szabályai a pepco.hu oldalon találhatók.

Hétfő - péntek
9:00 – 15:00

E-mail:
ugyfelszolgalat@pepco.hu
Telefonszám: +36 1 701 0424/PEPCOHU     @pepcohu     pepco.hu

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

Vásárolj  
gondtalanul

ÜgyfélszolgálatLépj velünk kapcsolatba


