
BOMBA ÁR
kabát
kislányoknak vagy kisfiúknak,  
lányoknak nyomott mintával,  
krémszínű vagy rózsaszín színben,  
fiúknak hímzett mintával,  
szürke vagy kék színben,  
80–92 cm

BOMBA ÁR
télikabát

szőrmés kapucnival, 
 lányoknak, világos vagy  
sötét rózsaszín, fiúknak,  
piros vagy tengerészkék,  

98–128 cm

BOMBA ÁR
télikabát
fiúknak, kék vagy
tengerészkék színben, 
lányoknak, szőrmés 
kapucnival, kék vagy 
piros színben 
128–164 cm

többet  
kevesebbért...
mindennap!

Az ajánlat  2017.09.29. és 2017.10.12. között, illetve a készlet erejéig érvényes.

a hideg napokra is!

Szívet melengető
AJÁNLATOK 

2190 ft

2190 ft

2890 ft



100% pamut
felső

lányoknak, nyomott 
mintával, rózsaszín 
vagy bézs színben,

98–128 cm 

pulóver
lányoknak, hímzett mintával,  
rózsaszín, 98–128 cm

szabadidőnadrág
lányoknak,  

dombornyomott mintával,  
szürke színben,  

98–128 cm

szabadidőnadrág  
100% pamutból 
fiúknak,  
nyomott mintával,  
világos- vagy sötétszürke színben,  
 98–128 cm

pulóver
fiúknak, zsebbel 

és nyomott mintával,
szürke vagy kék színben,

98–128 cm

100% pamut pulóver
fiúknak, nyomott mintával,  

szürke vagy kék színben, 98–128 cm

www.pepco.huTöbbet kevesebbért... mindennap!

720 ft

1490 ft

1490 ft

1490 ft

2190 ft 1090 ft



ruha
lányoknak,
bordázott anyagból,
csillogó, szürke
vagy fehér színben,
128–164 cm

pulóver
fiúknak,  

szürke színben,  
 128–164 cm

100% pamut
nadrág 
fiúknak, béléssel,  
szürke vagy fekete  
színben,  
128–164 cm

100% pamut szabadidőnadrág
lányoknak, zsebbel és nyomott mintával,  
szürke vagy fekete színben, 134–164 cm

felső
lányoknak, csíkos, 

aszimmetrikus, nyomott mintával,
rózsaszín vagy szürke színben, 

128–164 cm

póló
fiúknak, nyomott mintával,  

szürke vagy sötétszürke színben, 128–164 cm

www.pepco.hu

1490 ft

1490 ft

2190 ft

2190 ft
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BOMBA ÁR
Kabát

nőknek, szőrmés kapucnival,  
szürke vagy fekete színben,  

 34–42 méretekben

Télikabát
nőknek, szőrmés kapucnival,  
dekoratív pompommal és  
oldalsó cipzárakkal,  
tengerészkék vagy fekete színben,  
 34–42 méretekben

kardigán
nőknek, 

rojtokkal,
kék vagy

rózsaszín 
színben,

S–XL

kesztyű, sapka vagy csősál
nőknek, jacquard-mintával,  
szürke színben, ezüstszállal

www.pepco.hu

750 ft

3590 ft

2890 ft

5790 ft



ceruzaszoknya
bordázott
anyagból,
testhez simuló,
elasztikus derékrésszel,
fekete színben,
XS–XL

pulóver
nőknek,  

kék vagy  
rózsaszín  
színben,  

S–XL

ruha
nőknek, kötött anyagból, fekete színben,  
36–42 méretekben

Farmernadrág
nőknek, koptatott hatású 
a szárán cipzárral,  
kék színben,  
34–42 méretekben

kardigán
nőknek, meleg  

kötött anyagból,  
kontrasztos övvel,  

fekete színben,  
 S–XL

felső
nőknek,  

nyitott vállakkal  
és fodrokkal,  
kék színben,  

S–XL

www.pepco.hu Többet kevesebbért... mindennap!
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mikroszálas pléd
szürke, rózsaszín,  
barna vagy krém színben,  
130 x 170 cm

ÁGYTAKARÓ
szürke vagy barna színben,  
160 x 200 cm

LED-es  
világító gömbök
különböző méretekben: 
10 gömb – 1090 Ft, 
25 gömb – 2190 Ft,
négy színben,
elemek nélkül

Párnahuzat
szürke, rózsaszín,  
barna vagy  
krém színben,  
40 x 40 cm

Párnahuzat
hosszú szálakkal,  

szürke vagy barna  
színben,  

 40 x 40 cm

PLÉD
puha alsórésszel,  

szürke vagy rózsaszín  
színben,  

 130 x 170 cm

www.pepco.huTöbbet kevesebbért... mindennap!

3590 ft

750 ft

590 ft

1490 ft

4890 ft

1090 ft-tól



Takarító 
felszerelések
fehér és rózsaszín színben,
3 dörzsis szivacsból álló készlet – 230 Ft,
*Egységár: 76.6 Ft/darab
4 törlőkendőből álló készlet – 360 Ft,
*Egységár: 90 Ft/darab
latex kesztyű – 360 Ft

Seprűkészlet
szemetes lapát és seprű,
hosszú nyelekkel,
fehér-rózsaszín-szürke

Fürdőszobai tároló
műanyag, fedéllel, fehér, 
szürke vagy rózsaszín színben,
különböző méretekben:
3 l – 360 Ft,
5,5 l – 750 Ft,
10 l – 1090 Ft

Műanyag kosár
fehér vagy szürke színben,  
28 l – 1490 Ft,  
57 l – 2890 Ft

szemétlapát  
kefével 
fehér-rózsaszín-szürke

*A
z e

gy
sé

gc
so

ma
g n

em
 m

eg
bo

nth
ató

.

www.pepco.hu

1090 ft

750 ft

360 ft-tól

1490 ft-tól

230 ft-tól



Kávéfőző
kávéhoz és teához,  
fekete vagy zöld  
színben,  
600 ml üvegbögre

ír kávéhoz,  
különféle típusok

bögre
geometrikus mintával  
vagy felirattal

borospohár
430 ml

BOMBA ÁR
Termosz

szorosan záródó,
nyomógombos fedéllel, 

nyomott mintával,
4 színben,

450 ml

PROFESSZIONÁLIS
KISZOLGÁLÁS

KÁRTYÁS 
FIZETÉS

KÉSZPÉNZ VISSZAFIZETÉSI
GARANCIA

facebook.com
/PEPCOhu

Az aktuális újságunk és 101 üzletünk címe elérhető  
honlapunkon: www.pepco.hu
Különleges ajánlat, mely érvényes a megadott időpontban, illetve a készlet erejéig. 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.

többet kevesebbért... 
mindennap!

750 ft

140 ft

230 ft

1090 ft

360 ft


