
BOMBA ÁR
leggings
nőknek,
kockás vagy 
halszálkás mintával,
S–XL

BOMBA ÁR
Szoknya
nőknek, midi

jacquard, kockás vagy 
halszálkás mintával,

XS–XL

mellény
nőknek,
műszőrméből,
fekete vagy 
rózsaszín színben,
S–L

blúz
nőknek, divatos 
széles ujjakkal,
rózsaszínben,

 S–XL

Őszi
 kedvező áron

DIVAT

1490 ft

1490 ft

2190 ft

2890 ft

többet  
kevesebbért...
mindennap!

Az ajánlat 2017.10.27. és 2017.11.02. között, illetve a készlet erejéig érvényes.



pulóver
nőknek, csíkos,

csillogó fonalból,
tengerészkék színben,

S–XL

leggings
nőknek,  

egyszínű,  
S–XL

leggings
nőknek, halszálkás mintával 
és divatos szegéllyel  
a zsebeknél, 
S–XL

blúz
nőknek, kockás, 
hosszított hátrésszel, 
fekete színben,
34–42

ruha
nőknek, meleg, 
kötött anyagból,
álló nyakrésszel és
cipzárakkal,
fekete színben,
36–42

Harisnyanadrág
120 DEN,  
mikroszálas,  
fekete színben,  
2–4 méretekben

2190 ft

2890 ft

2890 ft

1190 ft

1790 ft

2190 ft

www.pepco.huTöbbet kevesebbért... mindennap!



póló
férfiaknak, zsebbel,
tengerészkék 
vagy fekete színben,
M–XXL

sapka
férfiaknak, télre,  
egy méret,  
szürke színben – 720 Ft,  
vagy thermo anyagból,  
fekete vagy szürke színben – 1090 Ft 

kapucnis pulóver
férfiaknak,  
cipzárral és zsebekkel,  
fekete vagy szürke színben, 
M–XXL

nadrág
férfiaknak, cipzáras 
zsebekkel,  
fekete vagy szürke 
színben, M–XXL

kesztyű
férfiaknak, meleg, gyapjúval,  
fekete színben, egy méret

kesztyű
férfiaknak, vastag, meleg, 
fekete színben, egy méret720 ft

1490 ft

1790 ft

2890 ft

2890 ft

720 ft-tól

www.pepco.hu



zokni
férfiaknak, 
fekete vagy 
szürke színben,
39–46

FÉRFI alsónadrág
hatékonyan véd a hideggel szemben,

sportos stílusú, világosszürke vagy
sötétszürke színben, M–XXL,

vagy klasszikus stílusban,
szürke színben, 170–186 cm

zokni
nőknek, csúszásgátlóval,

tengerészkék színben,
35–42 méretben

Zokni
nőknek, meleg,
különböző mintákkal,
35–42 méretben

házipapucs
nőknek, szürkében vagy
rózsaszínben,
36–41 méretben,
férfiaknak, tengerészkék
vagy fekete színben,
40–45 méretben

520 ft

1490 ft

1490 ft

520 ft

360 ft

www.pepco.hu



mamusz
állatos házicsizma,

lányoknak, szürke színben,
fiúknak, barna színben,

28–35 méretben 

női mamusz
házicsizma, fülekkel,
rózsaszín vagy
szürke színben
36–41 méretben

házipapucs
fiúknak, hímzett mintával,
szürke színben, 
28–39 méretben

állatos mamusz
fiúknak, házicsizma,
kék színben,
22–27 méretben

mamusz
kislányoknak vagy kisfiúknak,
szürke vagy krémszínben
18–21 méretben

állatos mamusz
lányoknak, rózsaszín-fehér,
22–27 méretben

1490 ft

1490 ft

1790 ft

1790 ft

1490 ft

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



Köntös
lányoknak, csillagos nyomott mintával, 
krémszínű, 92–128 cm – 2190 Ft
szürke színben,  
134–164 cm – 2890 Ft

Köntös
fiúknak,  
tengerészkék színben, 
92–128 cm – 2190 Ft,  
134–164 cm – 2890 Ft

Pizsama 100% pamutból
lányoknak, nyomott mintával,
krémszínű-rózsaszín 
vagy ezüst színben,
92–128 cm

Zokni
lányoknak, rózsaszín vagy szürke színben,
pöttyökkel, vagy csillagokkal, 
fiúknak, tengerészkék színben csíkokkal,
vagy szürke színben űrhajós mintával,
23–26, 27–30, 31–34 méretben

290 ft

1490 ft

2190 ft-tól

2190 ft-tól

www.pepco.huTöbbet kevesebbért... mindennap!



farmernadrág
fiúknak,  

dekoratív cipzárakkal, 
 128–164 cm

Felső
fiúknak, nyomott 

mintával, antracit
vagy szürke színben,

128–164 cm

pulóver
fiúknak, kontrasztos 
részletekkel, antracit
vagy szürke színben,
128–164 cm

leggings
lányoknak,  
fekete színben,  
csillogó pöttyökkel, 
128–164 cm

Felső
lányoknak, nyomott mintával, 

aszimmetrikus, oldalt megköthető, 
rózsaszín vagy szürke színben

128–164 cm

felső
lányoknak, kockás,  
a háton nyomott mintával,  
feketében vagy rózsaszínben, 
128–164 cm

2190 ft

2190 ft

3590 ft

1490 ft

1490 ft

720 ftwww.pepco.hu



tunika
lányoknak,

csillagos nyomott mintával,
rózsaszín vagy szürke színben

98–128 cm

pulóver
fiúknak, kontrasztos  
ujjakkal és hímzett mintával,  
tengerészkék  
vagy szürke színben,  
98–128 cm

nadrág
fiúknak, a térdeken 
varrással, tengerészkék
vagy szürke színben, 
98–128 cm

kapucnis pulóver
fiúknak, tengerészkék vagy  

szürke színben, 
 98–128 cm

pulóver
lányoknak,  
bomber stílusú,  
krémszínben  
vagy rózsaszínben, 
 98–128 cm

1490 ft

2890 ft1090 ft

1490 ft

1790 ft

PROFESSZIONÁLIS
KISZOLGÁLÁS

KÁRTYÁS 
FIZETÉS

KÉSZPÉNZ VISSZAFIZETÉSI
GARANCIA

facebook.com
/PEPCOhu

Az aktuális újságunk és 104 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!


