
farmernadrág
fiúknak, gumírozott szárral,  

világoskék vagy  
sötétkék színben, 

 128–164 cm

1490 Ft

MOSTANTÓL, EGÉSZ ÉVBEN!
MÉG ALACSONYABB ÁRON!

TÖBB SZÁZ TERMÉK

többet  
kevesebbért...
mindennap!

Az ajánlat 2018.01.26-tól 2018.02.08-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.



trikó
lányoknak, fehér színben,

 92–164 cm

100% pamut törölköző
3 darabos készlet, 30 x 30 cm – 290 Ft, 

*Egységár: 96.6 Ft/ darab
1 db, 50 x 90 cm – 430 Ft, 
1 db, 70 x 120 cm – 750 Ft 

Elemek
KODAK R6 1,5 V, 4 db – 150 Ft, 

KODAK R03 1,5 V, 4 db – 150 Ft, 
LR6 alkáli elem, 8 db – 360 Ft, 

LR03 alkáli elem, 8 db – 360 Ft, 
KODAK LR6 alkáli elem, 1,5 V, 6 db – 360 Ft, 
KODAK LR03 alkáli elem, 1,5 V, 6 db – 360 Ft

Hálóing
nőknek, a deréknál 
rugalmas megkötővel 
és nyomott mintával, 
szürke színben,
S–XL

3 darabos mécsestartó készlet 
üveg, magasság: 3 cm, ø: 5 cm, 
a gyertyákat a csomag nem tartalmazza
*Egységár: 76.66 Ft/darab

3 darabos
alsónemű CSOMAG 

különböző színösszeállítások, 
lányoknak vagy fi úknak,

 92–164 cm
*Egységár: 120 Ft/ darab

3 darabos
zokni CSOMAG

lányoknak vagy fi úknak, 
különböző színösszeállítások,

 23–38 méretben
*Egységár: 120 Ft/ darab

fehérnemű
lányoknak, 
szürke színben, 
széles rózsaszín 
gumiszalaggal, 
134–164 cm, 
választható: 
alsó – 360 Ft, 
melltartó – 590 Ft 

2 darabos alsó CSOMAG lányoknak 
magas derekú, nyomott mintával, szürke és fehér, 92–128 cm – 520 Ft 
*Egységár: 260 Ft/ darab
vagy alsónadrág fiúknak
széles gumiszalaggal, csíkos, 92–128 cm vagy szürke színben, 
narancssárga gumiszalaggal, 134–164 cm – 590 Ft

Trikó
fi úknak, nyomott, 
dinoszauruszos 
mintával, 
92–128 cm 
vagy neonszínű 
nyomott mintával, 
134–164 cm 

body
kislányoknak és kisfi úknak, nyomott mintával,

kislányoknak fehér vagy neonrózsaszín, 
kisfi úknak szürke vagy türkiz színben, 62–92 cm 

TÖBB SZÁZ TERMÉK ÁRÁT CSÖKKENTJÜK! 
VÁSÁROLJ TÖBBET MÉG KEVESEBBÉRT!

MOSTANTÓL EGÉSZ ÉVBEN!
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www.pepco.huTöbbet kevesebbért... mindennap



farmering
nőknek, fodorral, 
kék színben, 
34–42 méretben

blúz
nőknek, divatos nyomott mintával, megköthető nyakrésszel 
és alul gumiszalaggal, 2 színváltozatban,
34–42 méretben

ruha
nőknek, divatos 

nyomott mintával, rózsaszínben vagy 
kivágott vállakkal, szürke színben, 

34–44 méretben

CERUZAszoknya 
nőknek, műbőr részekkel 

és cipzárral, fekete színben,
 XS–XL

FELSŐ
nőknek, divatos 

ráncolással a vállakon, 
csíkos, S–XXL

szabadidőnadrág
nőknek, cipzárral, 
fekete színben,
XS–XXL

100% pamut felső
nőknek, különböző nyomott 
mintákkal, fekete, piros vagy 
barackszínű,
S–XXL FELSŐ

nőknek, fehér színben, 
fekete vagy piros csíkokkal,
XS–XL

jeggings
nőknek, 

kék színben,
 36–44 méretben

Felső
nőknek, hímzett 
mintával, piros vagy 
fekete színben,
S–XXL

szabadidőnadrág
nőknek, gumírozott szárral, 
sötétszürke vagy 
tengerészkék színben, 
XS–XXL

2890 FT

2190 FT

2190 FT

2190 FT

1190 FT

2190 FT

2190 FT

750 FT

2890 FT

1490 FT

1190 FT
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Kávézó asztal
az asztallap színe: fehér vagy 

pasztell rózsaszín, 
magasság: 41 cm, 
asztallap ø: 40 cm

TAKARÓ
nyomott mintával, 
rózsaszín vagy mentazöld,
130 x 170 cm

DÍSZPÁRNA
nyomott mintával, 
rózsaszín vagy 
mentazöld, 
40 x 40 cm 

képkeret 
rózsaszín 
vagy mentazöld,
10 x 15 cm

Falióra
rózsaszín vagy mentazöld,
30 x 30 x 4,2 cm 

PÁRNAHUZAT
rózsaszín, mentazöld, 
krémszínű vagy szürke,
40 x 40 cm

leggings
lányoknak nyomott 

Minnie mintával, vagy
fi úknak nyomott 

Mickey mintával, 
fehér vagy 

szürke színben, 
56–80 cm 

szabadidőnadrág
kisfi úknak, nagy zsebbel 

és autós nyomott mintával, 
szürke vagy piros színben,

 68–92 cm

póló
kisfi úknak, 
nyomott mintával, 
szürke vagy 
tengerészkék színben, 
74–92 cm

100% pamut 
rugdalózó
nyomott mintával, 
kislányoknak 
krémszínben vagy 
rózsaszínben, 
kisfi úknak 
csokornyakkendővel, 
fehér-tengerészkék 
színben, 56–86 cm

pulóver
kisfi úknak, cipzáros, 
domború betűs mintával, 
tengerészkék színben, 
68–92 cm 

BOMBA ÁR
szabadidőnadrág
nyomott mintával, lányoknak, 
szürkében vagy korallszínben, 
fi úknak, szürkében 
vagy khaki színben,
 98–128 cm 
és lányoknak, szürke vagy 
tengerészkék színben, 
fi úknak szürke vagy fekete színben, 
neonszínű részekkel,
128–164 cm 

1190 FT

750 FT

720 FT

750 FT

590 FT

1490 FT

1490 FT1490 FT

1190 FT

2890 FT

520 FT

1190 FT
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fedeles TÁROLÓ 
üveg, pasztellszínű szalaggal, 
alábbi méretekben választható: 
0,96 liter – 750 Ft, 
1,8 liter – 1190 Ft, 
3,85 liter – 1490 Ft 

Kenyértartó
rózsaszín, mentazöld, 

krémszínű vagy szürke színben  
 33,5 x 18 x 19,5 cm

bögre
kerámia, fehér,  
szürke nyomott  

mintával
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Fűszertartó készlet
3 db, 190 ml

*Egységár: 96.6 Ft/ darab

24 darabos evőeszközkészlet 
műanyag nyéllel, 2 változatban
*Egységár: 91.25 Ft/ darab

750 FT-tól

2890 FT

360 FT 2190 FT

290 FT

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!


