
BOMBA ÁR
takaró
piros, szürke  
vagy fehér színben, 
130 x 170 cm

BOMBA ÁR
díszdoboz

négy- vagy 
hatszög formájú, 

különböző mintákkal, 
méretek: 23 x 15 x 7 cm 
vagy 20 x 17,5 x 6,8 cm

BOMBA ÁR
bögrekészlet
2 db, nyomott mintával,
díszdobozban, 400 ml
*Egységár: 545 Ft/darab

*A
z e

gy
sé

gc
so

ma
g n

em
 m

eg
bo

nt
ha

tó.

1090 ft

1090 ft

1090 ft-tól

többet  
kevesebbért...
mindennap!

Az ajánlat 2017.12.15-től 2017.12.28-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.

ideje készülődni!itt a karácsony,Mindjárt



Pókember  
jelmez
3–4 vagy 5–6 éves 
gyermekeknek

kommandós jelmez
3–4 éves, 5–6 éves vagy 
7–8 éves gyermekeknek

kiegészítők  
kis rendőrök számára

sisakkal és mellénnyel

Tűzoltó  
jelmez
3–4 éves, 5–6 éves 
vagy 7–8 éves  
gyermekeknek

Konfettiágyú 
2 színváltozat

4890 ft 360 ft

3590 ft

3590 ft

2190 ft

www.pepco.huTöbbet kevesebbért... mindennap!



léggömb
különböző színekben, 6 db,

ø 25 cm – 230 Ft
*Egységár: 38.3 Ft/darab
arany vagy ezüst, 10 db,

ø 30 cm – 290 Ft
*Egységár: 29 Ft/darab

Papír teríték
nyomott mintával, arany vagy ezüst színben,

választható: 
8 db papírpohár, 220 ml – 150 Ft,

8 db papírtányér, 18 cm átmérőjű – 150 Ft,  
*Egységár: 18.75 Ft/darab

8 db papírtányér, 23 cm átmérőjű – 230 Ft
*Egységár: 28.75 Ft/darab

papírszalvéta
20 db, 30 x 30 cm, 
arany vagy ezüst színben

*Egységár: 11.5 Ft/darab

Hercegnő jelmez
különböző fazonokban

és színekben,
3–4 éves, 5–6 éves

vagy 7–8 éves
gyermekeknek

Katica vagy 
méhecske jelmez
a szett része: szoknya, hajpánt és szárnyak, 
egy méretben kapható, óvodásoknak

varázspálca
fénnyel és hanggal,
elemekkel együtt kapható

ékszer-
készlet
csillogó 
részletekkel

sminkkészlet

3590 ft

1090 ft

1090 ft

1790 ft

1490 ft

230 ft

150 ft-tól

230 ft-tól
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Pulóver
lányoknak,  
hátul sliccelt, 
krémszínű vagy 
rózsaszín, 98–128 cm

pulóver
lányoknak, 

nyomott mintával, 
fehér vagy 

korall színben, 
98–128 cm

póló
fiúknak, csíkos mintával 

és zsebbel, 
tengerészkék vagy  

szürke színben, 
 98–128 cm

póló
fiúknak, Star Wars 
nyomott mintával,

110–128 cm

1490 ft 1490 ft

1490 ft

1090 ft

www.pepco.hu



szabadidőnadrág
fiúknak, nyomott mintával, 
szürke vagy 
fekete színben, 
128–164 cm

felső
lányoknak,

szürke színben, 
nyomott csillag mintával

vagy fehér színben
csillogó felirattal,

128–164 cm

szabadidőnadrág
lányoknak, 
kontrasztos nyomott mintával, 
szürke vagy tengerészkék  
színben, 128–164 cm

leggings
lányoknak, csillogó

nyomott mintával vagy neonszínű
részletekkel, szürke vagy

tengerészkék színben,
128–164 cm

szabadidőnadrág
fiúknak, szürke vagy 
fekete színben, 
128–164 cm

póló
fiúknak, 

nyomott mintával, 
fekete és fehér vagy 

fekete és zöld színben,  
128–164 cm

1490 ft

1490 ft 1190 ft

1090 ft

2190 ft

750 ft

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



ruha
kötött, 

egyszerű szabású,
szürke színben,

36–42 méretben

szoknya
nőknek, midi,
jacquardmintával,
cipzáras
fekete színben,
S–XL

szoknya
nőknek, mini,
jacquard-mintás,
fekete színben,
S–XL

felső
nőknek, alján megköthető, 

2 színben, 
 XS–XL

Blúz
nőknek,
csipke betéttel,
krémszínű
vagy rózsaszín,
S–XL

pulóver
nőknek, 
fodros,
szürke vagy
rózsaszín,
XS–XL

2190 ft

2190 ft

2190 ft

2190 ft

1490 ft

1790 ft

www.pepco.huTöbbet kevesebbért... mindennap!



felső
nőknek, 
színes nyomott mintával, 
S–XL

farmernadrág
nőknek, hímzett
mintával, fekete színben
36-44 méretben

Blúz
nőknek, fodros 
vállakkal, világos
rózsaszínben,
vagy sötét 
rózsaszínben,
S–XXL

farmerszoknya
nőknek, 

fekete színben, 
 S–XL

100% pamut
felső
nőknek, 

divatos fodorral, 
szürkében vagy 

rózsaszínben,  
S–XL

blúz
nőknek, hosszított háttal, 
rózsaszín, 
 S–XXL

2190 ft

1490 ft

1490 ft

1790 ft

1790 ft

3590 ft

www.pepco.hu



ajándéktasak
hologramos mintával, 
különböző minták 
és méretek: 
12,5 x 9 x 20,3 cm – 110 Ft, 
21,4 x 10,1 x 26,3 cm – 150 Ft, 
26,5 x 14,2 x 33 cm – 230 Ft, 
37 x 12 x 27,5 cm – 230 Ft, 
30 x 14,2 x 39 cm – 290 Ft, 
italos, 12,5 x 9 x 35,8 cm – 150 Ft 

ajándéktasak
3D-s részekkel, 
különböző mintákkal 
és színekben: 
26,5 x 14,2 x 33 cm – 290 Ft, 
37 x 12 x 29,5 cm – 290 Ft, 
30 x 14,2 x 39 cm – 360 Ft 

3 darabos
csomagolópapír

készlet  
különböző mintákkal 

*Egységár: 76.6 Ft/rarab

ajándékcsomagoló 
készlet
3 tekercs szalag, 1 tekercs flitter,
12 db masni, különböző
színekben

italtartó 
doboz

különböző  
mintákkal  

és színekkel

kiegészítők ajándékok  
díszítéséhez
különböző minták és színek, választható:
20 db címke

12 db 3D-s üzenet

360 ft360 ft

360 ft

230 ft

290 ft-tól

110 ft-tól

*Egységár: 18 Ft/darab

*Egységár: 30 Ft/darab
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KÉRDÉSE VAN? 
ÍRJON NEKÜNK!

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

Hétfő – péntek: 9:00 – 17:00 
E-mail: info.hu@pepco.eu

PROFESSZIONÁLIS
KISZOLGÁLÁS

KÁRTYÁS 
FIZETÉS

KÉSZPÉNZ VISSZAFIZETÉSI
GARANCIA

facebook.com
/PEPCOhu

többet  
kevesebbért...
mindennap!

Az aktuális újságunk és 110 üzletünk 
 címe elérhető honlapunkon: www.pepco.hu


