
BOMBA ÁR
kabát
nőknek, steppelt,
fekete, szürke vagy
rózsaszín, 
36–44 méretben

BOMBA ÁR
kabát
kislányoknak, steppelt,  
szívecskés nyomott mintával,  
krémszínű vagy korallszínű, 
74–92 cm

BOMBA ÁR
kabát

fiúknak, steppelt, kapucnis,  
kék vagy tengerészkék színben, 

 98–128 cm

DIVATOSTAVASZI KÍNÁLAT
ALACSONY ÁRON

többet  
kevesebbért...
mindennap!

Az ajánlat 2018.02.09-től 2018.02.22-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.

2190 ft 2190 ft

2890 ft



nadrág
fiúknak, zsinórral a deréknál 
és gumírozott szárral,
kék vagy tengerészkék színben,
98–128 cm

szoknya
lányoknak, csillogó  

szívecskés nyomott mintával,  
krémszínű vagy  

rózsaszín, 
 98–128 cm

felső
lányoknak, nyomott Minnie
mintával, krémszínű 
vagy korallszínű,
98–128 cm

pulóver
fiúknak, nyomott Scooby-Doo 

mintával, világos- vagy 
sötétszürke színben,

98–128 cm

BOMBA ÁR
kabát

lányoknak, mentazöld
vagy korallszínű,

fiúknak, steppelt, kapucnis,
kék vagy tengerészkék színben,

98–128 cm

BOMBA ÁR
kabát
kisfiúknak, kapucnis, 
hímzett mintával, kék vagy 
tengerészkék színben,
74–92 cm

www.pepco.huTöbbet kevesebbért... mindennap!
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felső
kislányoknak, nyomott Minnie mintával  
és hátul masnival, krémszínű vagy szürke, 
 74–92 cm

leggings
kislányoknak, nyomott Minnie 

vagy masnis mintával,
szürke vagy rózsaszín,

68–92 cm

felső
kislányoknak, nyomott Minnie 
vagy masnis mintával,
szürke vagy rózsaszín,
74–92 cm

póló
kisfiúknak, 2 különböző 
nyomott Tigris mintával,

szürke színben,
74–92 cm

body
kislányoknak, nyomott Minnie mintával,  

vagy kisfiúknak, nyomott Mickey mintával,  
fehér vagy szürke színben, 

 62–92 cm

www.pepco.hu
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felső 
nőknek, divatos hímzett rózsával  
és strasszköves rátéttel,  
fehér vagy sötétszürke színben, S–XXL

farmernadrág
nőknek, kék színben,
36–44 méretben

BOMBA ÁR
kabát
nőknek, steppelt, fekete, szürke vagy  
rózsaszín, 36–44 méretben

miniszoknya
nőknek, 

dombornyomott
rózsás mintával,
fekete színben,

XS–XL

felső 
nőknek, nyomott mintával  
és a vállakon tüll rátéttel,  
szürke színben, 
 S–XXL

www.pepco.hu2890 ft
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body
nőknek, csipkével,
fekete színben,
S–XL

melltartó
nőknek, vastag csipkével,
málnaszínű vagy fémesen

csillogó fekete színben,
75A–80D

melltartó
nőknek,  

ezüstszínű,  
fémesen csillogó,  

75A–80D 

női alsó
nőknek,  
ezüstszínű,  
fémesen csillogó,  
S–XXL

női alsó
nőknek, csipkével,  
málnaszínű,  
S–XL
vagy tanga 
nőknek, csipkével,  
fekete színű,  
fémesen csillogó,  
S–XXL

www.pepco.hu Többet kevesebbért... mindennap!
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Parfüm
nőknek, 50 ml,  

különböző illatok

plüssmackó
szívvel a mancsai 
között, 2 színben,

25 cm

Fényfüzér
10 darab LED égővel, rózsaszín,  
2 db AA elemmel működik,  
az elemek külön kaphatók
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2 darabos
bögre készlet 

Valentin-napi nyomott mintával,  
2 változatban kapható,  

380 ml vagy 410 ml
*Egységár: 375 Ft/ darab

Borospohár készlet 
2 db, rózsaszín vagy szürke  

Valentin-napi nyomott mintával, 300 ml
*Egységár: 595 Ft/ darab

Szívből
jövőmeglepetések!

www.pepco.huTöbbet kevesebbért... mindennap!
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pléd 
nyomott Valentin-napi mintával,  
piros vagy szürke színben,  
130 x 170 cm

Hálóing
nőknek, nyomott Micimackós mintával,  

fekete vagy szürke színben, 
 S–XL

Plüssmackó
különböző színekben,  
70 cm

fényképkeret
fehér, 3 darab fényképhez, 
2 db 14 x 15 cm fénykép,
1 db 10 x 10 cm fénykép

díszpárna
nyomott Valentin-napi
mintával, piros vagy 
szürke színben,
40 x 40 cm

Pizsama
férfiaknak, nyomott Star Wars
mintával, szettben kapható,
fekete vagy fehér
felsővel és fekete
rövidnadrággal,
M–XXL

meglepetések!

www.pepco.hu
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BOMBA ÁR
Párnahuzat

különböző mintákkal és színekben
40 x 40 cm

BOMBA ÁR
Párnahuzat  
különböző mintákkal 
és színekben, 
40 x 40 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!

360 ft
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