
BOMBA ÁR
pulóver

nőknek,
szürke, rózsaszín

vagy krémszínben
XS–XL

2190 ft
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többet  
kevesebbért...
mindennap!

Az ajánlat 2017.10.13-tól 2017.10.26-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.

Divatos darabok
SZÍVMELENGETŐ 

ÁRON
a hűvösebb napokra!



Kardigán
nőknek,  
szürke  
színben,  
S–L

ruha
nőknek,  
szürke színben,  
36–42 méretekben

pulóver
nőknek, meleg  

kötött anyagból,  
krémszínű  

 S–XL

szoknya
mini,

jacquard-mintával,
szürke színben,

XS–XL

felső
nőknek,
nyomott mintával,
világos vagy
sötétszürke
színekben,
S–XL

nadrág
nőknek,

oldalt műbőr
díszítőcsíkkal,

fekete színben,
XS–XL

www.pepco.huTöbbet kevesebbért... mindennap!

2190 ft

2190 ft

2190 ft

4190 ft

2190 ft

1490 ft



fehérnemű 
nőknek, pamut,  
nyomott leopárdmintával, barack színben, 
választható darabok:  
alsó, S–XXL – 590 Ft,  
melltartó, 75A-80D méretben – 1090 Ft 

fehérnemű 
nőknek, aranyszínű csipkével,  

sötétszürke,  
választható darabok: 
alsó, S–XL – 720 Ft,  

melltartó, 75A-80D méretben – 1490 Ft 

fehérnemű 
nőknek, csipkével, piros színben,  
választható darabok:  
alsó, S-XL – 720 Ft, 
melltartó, 75A-80D méretben – 1490 Ft 

720 ft-tól

720 ft-tól

590 ft-tól

www.pepco.hu



póló
kisfiúknak, csíkokkal 
és nyomott mintával,

szürke vagy türkiz színben,
74–92 cm

rugdalózó
kisfiúknak,  

tengerészkék-szürke csíkos,  
 68–92 cm

szabadidőnadrág
kislányoknak, nyomott mintával, 
rózsaszín vagy szürke színben, 68–92 cm,
kisfiúknak hímzett mintával, 
szürke vagy türkiz színben, 74–92 cm

póló
kisfiúknak, nyomott mintával és  
szürke vagy piros színben,  
74–92 cm

póló
kislányoknak, brokát mintával,  

szürke vagy krémszínű, 68–92 cm, 
vagy kisfiúknak, nyomott mintával,  

szürke vagy sárga színben, 68–92 cm

www.pepco.hu

2190 ft

720 ft

720 ft

430 ft

1090 ft



rugdalózó
kisfiúknak,  

hímzett füles kapucnival
és visszahajtható ujjal  

szürke színben,  
 56–80 cm

rugdalózó
kislányoknak, füles kapucnival,  
hímzett mintával és visszahajtható ujjal,  
krémszínben, 56–80 cm

100% pamut body
nyomott mintával,
kislányoknak rózsaszín és 
krémszínben,
kisfiúknak fehér 
és türkiz színben,
62–92 cm

100% pamut
rugdalózó
kislányoknak és kisfiúknak,
nyomott mintával, 
kislányoknak rózsaszín és
krémszínben, kisfiúknak fehér 
és türkiz színben,
56–86 cm

body
100% pamut, 

nyomott mintával,
kislányoknak fehér színben

vagy kisfiúknak,
szürke-kék színben,

62–92 cm

www.pepco.hu Többet kevesebbért... mindennap!

2190 ft

2190 ft

720 ft

1090 ft

1090 ft



boszorkánysapka 
fekete, piros  
vagy lila karimával

LED-es  
halloween  
dekorációk

választható darabok: 
tök, koponya vagy 150 cm-es 

LED füzér, 10 db égővel, 
3 féle mintában

Halloween  
kiegészítők
kasza vagy háromágú szigony

Halloween  
táska
édességeknek, különböző mintákkal,  
 21 x 25 cm  
vagy 31 x 32 cm

Halloween  
vödör
lila vagy 
narancssárga színben,
15 cm magas

Halloween jelmez
választható darabok: 
gótikus jelmez, fekete-lila vagy fekete-burgundi vörös, 
3 méretben, 4 és 9 éves kor között – 2190 Ft,
sötétben világító csontváz jelmez, 3 méretben,
4 és 12 éves kor között – 2190 Ft, 
mexikói motívumos ruha, fekete-piros vagy fekete-rózsaszín,
3 méretben, 4 és 12 éves kor között – 2890 Ft

2190 ft-tól

www.pepco.huTöbbet kevesebbért... mindennap!

430 ft

290 ft

360 ft

590 ft

360 ft



Temetői mécses 
50 g, fehér vagy piros 
színben, 16 cm magas,
égési hossz: 15 óra

Temetői mécses 
60 g, fehér színben, 

angyal mintával,
20 cm magas,

égési hossz: 18 óra

Temetői mécses 
80 g, üveg, fehér 
vagy piros, 25 cm magas,
égési hossz: 26 óra

Temetői mécses 
150 g, piros színben,

31 cm magas,
égési hossz: 45 óra

LED-es temetői lámpás
 szürke vagy

ezüst színben,
világítási idő: 720 óra

Temetői mécses 
80 g, sárga, zöld vagy piros színben,
9,5 cm magas,
égési hossz: 20 óra

www.pepco.hu

290 ft

360 ft

60 ft

110 ft

750 ft

230 ft



BOMBA ÁR
LED-es világító gömbfüzér

16 darab 4 cm átmérőjű gömb,
180 cm hosszú, meleg fényű, 4 színben,

2 db AA elemmel működik,
az elemek külön kaphatóak

LED-ES DEKORÁCIÓ 
csillag vagy szív alakban, 

15 cm, meleg fénnyel,
fehér vagy szürke színben,

2 db AA elemmel működik, az elemek külön kaphatóak

LED-es fali 
dekoráció 

fonott vessző, szív alakú,
LED-füzérrel fonva,

2 db AA elemmel működik, 
az elemek külön kaphatók

LED-es dekorfelirat
HOME vagy LOVE, 52 cm hosszú, meleg fénnyel,  
 fehér vagy szürke színben,  
2 db AA elemmel működik, az elemek külön kaphatók

LED-es 
világító tábla  

85 darabos betűkészlettel,
30 x 22 x 4,5 cm,

6 db AA elemmel működik,
az elemek külön kaphatóak

750 ft

PROFESSZIONÁLIS
KISZOLGÁLÁS

KÁRTYÁS 
FIZETÉS

KÉSZPÉNZ VISSZAFIZETÉSI
GARANCIA

facebook.com
/PEPCOhu

Az aktuális újságunk és 102 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!

2190 ft

2190 ft

750 ft

1490 ft


