
Többet kevesebbért… mindennap!
Az ajánlat 2016.06.17-től 2016.06.30-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.

Bővíthető bőrönd
színes feliratokkal
tartós elasztikus
EVA anyagból
3 féle méretben:
48 cm – 4890 Ft
58 cm – 5790 Ft
68 cm – 7190 Ft

4890Ft-tól

720
720

Férfi pamut rövidnadrág
apró mintákkal
szürke vagy kék
M-XXL

Női top
több színben 

XS-XL

Fedezd fel 
a legjobb 
akciókat!



1090

1090

Többet kevesebbért… mindennap! www.pepco.hu

Stílusos akciók

720430

430

1490

1090

1090

Nyomott mintás
fiú pamut póló 
fehér vagy szürke
128-164 cm

Csipkés szélű 
lány póló

krém vagy szürke
128-164 cm

Fiú pamut póló
szürke vagy kék

98-128 cm

Virágmintás
lány leggings 
több színben
98-128 cm

Fiú szabadidőnadrág
nyomott mintával

derékban megköthető
sötétkék vagy zöld 

98-122 cm

Lány 
pamut póló
sötétkék vagy korall
98-128 cm

Fiú 
rövidnadrág

nyomott mintával
piros vagy sötétkék 

128-164 cm

Lány rövidnadrág 
nyomott mintával 
szürke vagy menta
128-164 cm



Alacsony árak strandoláshoz

Bestway felfújható 
kék nagymedence
305 cm hosszú
46 cm magas

Bestway strandmatrac
több színben
180 cm

Bestway jetski 
fiúknak vagy lányoknak
89 cm hosszú

Bestway
felfújható medence 
102 cm átmérő

Bestway kerti medence
180 cm átmérő

Bestway búvárkészlet 
3-6 vagy 7-14 éveseknek

maszk és pipa:
3-6 éveseknek – 1490 Ft

7-14 éveseknek – 2190 Ft

1490Ft-tól

14903590

7190
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720

1090
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Női nyaklánc
több színben 

és mintával

Női zománcos fülbevaló
több színben és mintával

Női karkötő 
függőkkel vagy 

díszekkel
több színben 

és mintával

Női zománcos fülbevaló
több színben és mintával

Női kézitáska 
virágmintás
rózsaszín vagy zöld

Női pénztárca
több színben és mintával

Az ajánlat a készlet erejéig érvényes.
KIÁRUSÍTÁSNYÁRI

3590

2190

2190

1490

1790

1490

720

360

590

360

590

360

360

210

Női szandál
többféle mintával

 és méretben
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KIÁRUSÍTÁS
1090

720
1090

720

1090

720
1090

720

1090

720
1490

720

1490

720

2890

1790

720

360

Nyomott mintás és flitteres
lány póló
fehér vagy zöld
98-122 cm

Fiú mintás póló
többféle színben
98-122 cm

Mintás fiú póló
több színben
és mintával
128-164 cm

Mintás lány leggings 
több színben és mintával
128-164 cm

Női felső
fényes hatású betéttel
több színben 
XS-XL

Rövid ujjú 
női felső
több színben 
XS-XL

Csipkés melltartó
menta színben 
70A-70C
75A-75D
vagy 80B-80C

Csipkés 
bikini alsó
menta színben 
S-XL

Dísz cipzáras női ruha 
vagy klasszikus szabású ruha
több színben 
34-42



Készülj a vakációra!

Selfie bot telefontartóval 
a legtöbb telefonnal és tablettel kompatibilis
különböző szögű pozíciókat beállító csavarral

fekete, kék vagy rózsaszín 
32 cm hosszú, kihúzva 83 cm

Bővíthető bőrönd
színes mintával

tartós elasztikus 
EVA anyagból

3 féle méretben: 
48 cm – 4890 Ft 
58 cm – 5790 Ft
68 cm – 7190 Ft

Két színű bőrönd
tartós elasztikus 

EVA anyagból 
3 féle méretben: 
48 cm – 2890 Ft
58 cm – 4190 Ft
68 cm – 5790 Ft

360°-ban elforgatható 
szellőzőrácsra szerelhető autós tartó
a legtöbb telefonnal kompatibilis
befogható telefon mérete min. 57 mm, max. 80 mm
vagy 360°-ban elforgatható 
szélvédőre rögzíthető tartó
befogható telefon szélessége max. 90 mm

1090

360°-ban elforgatható 

Az aktuális hírlevél és az üzletek címei 
megtalálhatóak a www.pepco.hu oldalon

KÉSZPÉNZ VISSZAFIZETÉSI
GARANCIA

KÁRTYÁS FIZETÉSKÉSZPÉNZ VISSZAFIZETÉSI
GARANCIA

KÁRTYÁS FIZETÉSfacebook.com/PEPCOhu
Különleges ajánlat, mely érvényes a megadott időpontban, illetve a készlet erejéig. A tévedések jogát fenntartjuk. Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Színeltérések a nyomdatechnikai adottságokból 
adódhatnak. A képek tájékoztató jellegűek és kis mértékben eltérhetnek a valóságtól. Eladás csak háztartási mennyiségben. Az árak bruttó árak és forintban értendők. Akciós termékeink az első nap elfogyhatnak.

4890Ft-tól 2890Ft-tól

720


