
BOMBA ÁR
Pizsama

téli női pizsama,
nyomott mintával,

különböző színekben, S–XL

Őszi ajánlatok
A KELLEMES NAPPALOKHOZ

és a PIHENTETŐ ÉJSZAKÁKHOZ!

többet  
kevesebbért...
mindennap!

Az ajánlat 2017.11.17-től 2017.11.23-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.

1490 ft



Pizsama
nőknek, nyomott mintával, 
különböző mintákkal és 
színekben,  
S–XL

Pizsama
nőknek,  

nyomott mintával,  
krémszínű,  

S–XL

Pizsama
férfiaknak, csíkos 

felsőrész, egyszínű 
nadrág, szürke színben, 

M–XXL

Pizsama
nőknek, applikált mintával
a felsőrészen és nyomott 
mintával a nadrágon,
különböző színekben, S–XL

Pizsama
nőknek, polár,  

nyomott mintával, szürke 
vagy krém színben,  

 S–XL

Köntös
nőknek, meleg, plüss, 

kapucnival,  
szürke színben,  

 S–XL

2890 ft

2190 ft

3590 ft

3590 ft

2890 ft

2890 ft

www.pepco.huTöbbet kevesebbért... mindennap!



táska
lányoknak, ezüst 

színben

ruha
lányoknak, jacquard-

mintával, arany színben és 
rózsaszínben,  

98–128 cm

ing
fiúknak, klasszikus 
szabású, kék színben, 
98–128 cm

mellény
fiúknak, szürke-
kék káró mintával, 
98–128 cm

ruha
lányoknak, pliszírozott, 

feketében vagy 
rózsaszínben,  

128–164 cm

ing
fiúknak,  
nyakkendővel,  
kék vagy világoskék színben,  
128–164 cm

2190 ft

2190 ft

2190 ft

1790 ft

1090 ft

1490 ft

www.pepco.hu



felső
lányoknak, pliszírozott 
betéttel és nyomott 
mintával, feketében vagy 
rózsaszínben, 128–164 cm 

Kardigán
lányoknak, bomber stílusú,  
feketében és rózsaszínben,  
128–164 cm

mellény
fiúknak, szürke-fekete káró 
mintával, 128–164 cm

nadrág
fiúknak, gumírozott 
derékrésszel, szürke 
vagy tengerészkék színben,
128–164 cm

szoknya
lányoknak, tüll, lilában és 
rózsaszínben,  
98–128 cm

nadrág
fiúknak,  

apró mintával, 
szürke-tengerészkék  

színben,  
98–128 cm

2190 ft

2190 ft

2890 ft

2190 ft

1090 ft

1490 ft

www.pepco.hu



Jégvarázs  
Elza baba

Verdák autó
különböző 
modellek

plüss mackó
rózsaszín vagy kék 

pulóverben,  
kb. 45 cm magas

fagyikészítő 
gyurmakészlet
a készlet jégkrém adagolót, 
5 színű gyurmát és 
kiegészítőket tartalmaz

Színezhető táska 
filctollakkal, Jégvarázs 
vagy Én kicsi pónim mintával

19 darabos 
kreatív készlet

a készlet csillámos ragasztókat 
 és különböző csillámos festékeket 

tartalmaz 
*Egységár: 39.47 Ft/darab
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2890 ft

2190 ft

2190 ft

1490 ft

1790 ft

750 ft

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



Én kicsi pónim 
hattyú hajó
a készlet a pónit is tartalmazza

versenyautó
távirányítós, 

1:24 méretarányú, 20 cm 
hosszú, különböző 

modellek

Dickie Action  
Series autó

fénnyel és hanggal, 
különböző modellek

Equestria lányok 
baba

mini változat,  
különböző modellek

fúró 
elemmel működő, 
kiegészítőkkel, az elemek 
külön kaphatók

Én kicsi pónim
a készlet pónit és 

kiegészítőket tartalmaz

3590 ft

1790 ft

2190 ft

2190 ft

2190 ft

1490 ft

www.pepco.huTöbbet kevesebbért... mindennap!



leggings
nőknek, csillogó, fekete 

színben, S–XL

felső
nőknek, fodros és nyitott
vállrésszel, krém vagy piros színben,
S–XL

nadrág
nőknek,  

klasszikus,  
elegáns szabású,  

dekoratív  
varrásokkal, 

fekete  
színben,  

36–42 

blúz
nőknek, elegáns, 
masnival a nyak alatt,
krém vagy piros színben, 
34–42

ruha
nőknek, 

szélesített 
ujjakkal,

fekete színben,
36–44

ruha
nőknek,  

csillogó hatású,  
fekete színben,  

36-42

2890 ft

2890 ft

3590 ft

3590 ft

1790 ft

2190 ft

www.pepco.hu



szoknya
nőknek, midi hosszúságú,  
elöl csillogó betéttel, 
fekete színben,  
S–XL 

táska
nőknek,  

fekete színben

felső
nőknek,  

csillámos hatással,  
fekete vagy  

arany színben,  
S–XL

ruha
nőknek, elöl csipkés 
nyomott mintával, fekete 
színben, 36–42 

ruha
nőknek, csipkés, csillogó, 
fekete színben, 36–42 

3590 ft

1490 ft

2190 ft

4190 ft

2190 ft

PROFESSZIONÁLIS
KISZOLGÁLÁS

KÁRTYÁS 
FIZETÉS

KÉSZPÉNZ VISSZAFIZETÉSI
GARANCIA

facebook.com
/PEPCOhu

Az aktuális újságunk és 105 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!


