
BOMBA ÁR
top vagy póló

nőknek, sporthoz,  
gyorsan szárad,  

szürke vagy  
fekete színben, 

 S – XXL

BOMBA ÁR
leggings

nőknek, sporthoz,  
gyorsan szárad,  

szürke vagy  
fekete színben, 

 XS–XL

többet  
kevesebbért...
mindennap!

750 ft

1490 ft

Az ajánlat 2018.01.12-től 2018.01.25-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.

tökéletes alak
  elérhető áron!



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

szabadidőnadrág
fiúknak, nyomott mintával

és zsebekkel, szürke 
vagy khaki színben,

128–164 cm

Felső
lányoknak, csillogó

nyomott mintával,
szürke vagy 

tengerészkék színben,
128–164 cm

póló
fiúknak, nyomott mintával,  

fekete színben, 
 128–164 cm

leggings
lányoknak, egyszínű, szürke, fekete 
vagy tengerészkék színben, 128-146 cm

pulóver
lányoknak,  
kétrészes, toppal  
és nyomott mintával,  
tengerészkék  
vagy korall  
színben,  
128–164 cm 

pulóver
fiúknak, nyomott mintával,  

világosszürke vagy  
sötétszürke színben, 

 128–164 cm

sportcipő
lányoknak neon
rózsaszínben vagy 
fiúknak szürke színben,
neon részekkel,
28–35 méretben
vagy fekete,
36–39 méretben

3 pár zokni
nőknek, sporthoz, 
mikroszálas,neon színekben
vagy légáteresztő pamut,
35–41 méretekben
*Egységár: 173.3 Ft/db

sportmelltartó
varrás nélküli,  

2 különböző modell,  
lila vagy szürke színben, 

 S/M vagy L/XL

póló
férfiaknak, sporthoz,  
szürke színben,  
M–XXL

sportcipő
nőknek, rózsaszín,  
36-41 méretekben

BOMBA ÁR
póló

nőknek, sporthoz,  
gyorsan szárad,  

szürke vagy fekete színben, 
 S–XXL

750 ft
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www.pepco.huTöbbet kevesebbért... mindennap!

1190 ft

1090 ft

2890 ft

1490 ft

1490 ft

1490 ft

2190 ft

2190 ft

750 ft

750 ft

750 ft

520 ft



dzseki
nőknek, rövid,  
testhezálló szabású,  
fekete színben, 
36-44 méretben

blúz 
nőknek, ezüstszínű  
nyomott mintával,  
fehér vagy  
fekete színben,  
S–XXL

ruha
nőknek, kötött anyagból,

divatos varrásokkal,
34–44 méretben

blúz
nőknek,  
hosszított háttal,  
szürke színben,  
S–XXL

jeggings
nőknek,  

fekete színben,  
36–44

jeggings
nőknek,  

tengerészkék  
színben,  

36-44 méretben

pulóver 
nőknek, nyomott mintával és  

a vállon divatos kivágással,  
szürke vagy  

fekete színben, 
 XS–XL

miniszoknya
nőknek,  

jacquard-mintával,  
fekete színben,  

XS–XL

Ceruza szoknya
nőknek, jacquard-mintával,  
fekete színben, XS–XL

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

1490 ft

1490 ft

1490 ft

2890 ft

2190 ft

2190 ft

2190 ft

1790 ft

3590 ft



tárolóedény-készlet 
3 darab, négyzet alakú,  
pasztell színekben:  
kék, rózsaszín vagy zöld
*Egységár: 196.6 Ft/darab

FŰSZERTARTÓ   
30,7 x 11,3 x 8 cm

tárolóedény-készlet
3 darab, egyenként 1,45 literes vagy 
3 darab, egyenként 1,1 literes doboz,

négyszögletes, zöld, türkiz 
vagy rózsaszín színben

*Egységár: 196.6 Ft/ darab

TERMOSZ
mentazöld, ezüstszínű,  
fehér vagy rózsaszín, 0,5 l

nadrág
lányoknak, nyomott mintával,  

szürke vagy korallszínű, 98–128 cm

pulóver
lányoknak, nyomott mintával,  

szürke vagy korallszínű, 98–128 cm

póló
fiúknak, nyomott mintával,
kék vagy tengerészkék színben,
98–128 cm

pulóver
fiúknak, rátétes hímzéssel,  

szürke színben, 
 98–128 cm

szabadidőnadrág
fiúknak, nyomott és rátétes mintával, szürke vagy  
tengerészkék színben, 98–128 cm

Sportcipő
lányoknak  

piros színben  
vagy fiúknak szürke színben,  

neon részekkel, 
 22–27 méretben

UZSONNÁS DOBOZ
joghurthoz és müzlihez,  

csavaros tetővel és kanállal,  
pasztell színekben:  

kék, rózsaszín vagy zöld

bögre
0,4 l, türkiz,  

zöld vagy  
lila színben
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www.pepco.huTöbbet kevesebbért... mindennap!

2190 ft

750 ft

590 ft

1490 ft

1490 ft

1090 ft 590 ft

590 ft

590 ft

590 ft

290 ft

1790 ft



Tároló kosár
30 x 19 x 17 cm – 750 Ft, 

33 x 23 x 19 cm – 1090 Ft, 
40 x 28 x 21 cm – 1490 Ft

fém kosár
fekete,

36 x 26 x 24 cm

BOMBA ÁR
Összehajtható doboz
nyomott mintával,  
különböző méretekben és mintákkal,  
30 x 30 x 30 cm

360 ft

360 ft
BOMBA ÁR
Összehajtható doboz
nyomott mintával,  
különböző méretekben és mintákkal,  
30 x 30 x 30 cm

KÉRDÉSE VAN? 
ÍRJON NEKÜNK!

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Hétfő – péntek: 9:00 – 17:00 

E-mail: info@pepco.huAz aktuális újságunk és 111 üzletünk 
 címe elérhető honlapunkon: www.pepco.hu

PROFESSZIONÁLIS
KISZOLGÁLÁS

KÁRTYÁS 
FIZETÉS

KÉSZPÉNZ VISSZAFIZETÉSI
GARANCIA

facebook.com
/PEPCOhu

többet  
kevesebbért...
mindennap!

750 ft-tól

1490 ft


