
Bomba ár
Kerámia étkészlet
szögletes, krémszínű, választható:  
mély tányér, 17 cm - 590 Ft,  
desszertes tányér, 19 cm - 590 Ft,  
tálka, 15 cm - 720 Ft,  
lapos tányér, 27 cm - 920 Ft

590 ft-tól

viaszgyertya
nyuszi alakban,  
sárga, zöld vagy kék színben,  
7,6 x 5 x 8 cm méretben 210 ft

csésze és
csészealj
krém  
színben720 ft

többet  
kevesebbért...
mindennap!

Az ajánlat 2017.03.31-től 2017.04.06-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.

húsvétiVIDÁM

AJÁNLATOK



LED-es  
tojásdísz
12 db720 ft

Húsvéti  
kosár

papír,  
19,2 cm 290 ft

4 darabos  
viaszgyertya-készlet
tojás alakú,  
sárga, zöld vagy kék színben,  
4 x 6 cm méretben

720 ft
20 db-os 
tojáskészlet
kétszínű

360 ft

Üvegbögre

70 ft

BOROSPOHÁR
430 ml 

140 ft Húsvéti alátét
ø 30 cm, választható:  

sima, színes – 290 Ft,  
fehér, hímzéssel – 360 Ft, 

különböző mintákkal

290 ft-tól

TÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDENNAP! www.pepco.hu



Kerámia  
nyúl
szalaggal290 ft

lágytojás  
tartó210 ft

Bögre 
szögletes,  
krém színben360 ft

pohár  
340 ml

140 ft

Kerámia reggelihez  
pasztell színekben, választható: 
bögre - 360 Ft,
tálka - 360 Ft360 ft

Kávéfőző
1 literes

1490 ft



Felső
nőknek,  

szívecskés mintával,  
krémszínű vagy sárga,  

XS-XL méretben

1490 ft

Ruha
női, viszkóz, divatos mintájú,  
kétféle változatban,  
34-44 méretben

2190 ft

Női táska 
kicsi,  
rojtokkal

2190 ft

farmernadrág
nőknek,  

divatos rojttal,  
34-42 méretben

3590 ft

Felső
nőknek, csipkés  
rátéttel, bézs színben,  
S-XXL méretekben

1490 ft

felső
női, mintás,  
szürke vagy krémszín,  
S-XXL méretekben

1490 ft



felső
nőknek,  
bézs színben,  
XS-XL méretekben

100% pamut  
felső

nőknek, alul csipkés,  
krém színben,  

XS-XL

1490 ft

1490 ft

Ruha
női,
rózsaszín vagy
virágmintás,
34-44 méretekben

2190 ft

Kardigán
nőknek,  
csipkés rátéttel,  
fekete vagy krém színben,  
S-L méretekben

2190 ft

Nadrág
nőknek, zsebes,  
sima, rózsaszín,  
34-42 méretben

2890 ft

Nadrág
nőknek, zsebes,  
fekete-fehér mintával,  
34-42 méretekben

2890 ft

zsakett
nőknek,  
púderrózsaszín,  
34-42 méretben

2890 ft

TÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDENNAP!www.pepco.hu



szoknya
lányoknak, szélesedő, nyomott mintával,  
szürke vagy sötétkék színben, 128-164 cm méretekben

1490 ft

melegítőnadrág
fiúknak, mintás,  
szürke színben,  

128-164 cm  
méretekben  

1790 ft

póló 
fiúknak, mintás,  
fehér vagy  
sötétkék színben,  
128-164 cm

720 ft

ruha
lányoknak,  
nyomott mintával,  
szürke vagy rózsaszín  
128-164 cm méretben

2190 ft

felső
lányoknak, strassz díszítéssel,  
menta vagy rózsaszín színben,  

128-164 cm méretekben

720 ft

TÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDENNAP! www.pepco.hu



szoknya
lányoknak,  

rózsaszín vagy türkiz,  
 98-128 cm méretekben

1090 ft

Nadrág 
fiúknak, sportos,  
pamut, díszítéssel,  
szürke vagy  
sötétkék,  
98-128 cm

1490 ft

100% pamut felső
lányoknak, csipkés rátéttel, fehér  
vagy türkiz színben, 98-128 cm méretekben

1090 ft

póló
fiúknak, nyomott mintával és zsebbel,  
narancssárga vagy kék színben: 98-128 cm méretben

1090 ft

ing  
fiúknak, pamut,  
szürke vagy kék  
színben, 98-128 cm  
méretekben

1490 ft
ruha

lányoknak,
rózsaszín vagy 
türkiz színben,

98-128 cm méretekben

1490 ft



szoknya
tüll, csillagos,

rózsaszín vagy
szürke színben,

74-92 cm méretekben

1090 ft

Body szoknyával
kislányoknak,  

62-80 cm
vagy body

 kisfiúknak, díszítéssel,  
62-92 cm méretben

1090 ft

tornacipő
lányoknak,  
rózsaszín,  

18-21 méretekben

1490 ft

együttes
kisfiúknak,
póló és rövidnadrág, mintával,
zöldcitrom-sötétkék
vagy türkiz-szürke színben,
74-92 cm méretekben

1490 ft

ruha
fehér színben,  

tengeres mintával,  
vagy fehér-sötétkék csíkokkal,  

74-92 cm méretekben

1490 ft

Többet kevesebbért... Mindennap!
Az aktuális hírlevél és az üzletek címei megtalálhatóak a www.pepco.hu oldalon.

facebook.com/PEPCOhu
készpénz visszafizetési  
garancia

KÁRTYÁS  
FIZETÉS

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.


