
TY plüss játék
15 cm, különböző

változatokban

tűzoltóautó
vizet pumpál

AJÁNDÉKOK
VARÁZSLATOS

A PÉNZTÁRCÁDRA SZABVA 

2190 ft

1190 ft

többet  
kevesebbért...
mindennap!

Az ajánlat 2018.03.23-tól 2018.04.05-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.



Play-Doh Town  
tűzoltóautó

Játék kormány
kisfiúknak és kislányoknak, 
hanggal, kétféle színben kapható

szivacslövő pisztoly 
40 cm hosszú, két színben

Hot Wheels Star Wars  
játékautók

2 db, különböző változatokban

kreatív homok
különböző színekben

Verdák  
játékautó

különböző modellek

2190 ft

1490 ft

2890 ft

1190 ft

2190 ft

1490 ft

www.pepco.huTöbbet kevesebbért... mindennap!



mágneses rajzkészlet
különböző mesék mintáival

Monster High
baba, Monster 

Friend
 Draculaura vagy  

Frankie Stein

Én kicsi pónim figura
 kiegészítőkkel
vagy Hupikék Törpikék figura
kiegészítőkkel

Equestria lányok baba
mini méret,  

különböző modellek

Doh Vinci  
művészkészlet

Sparkle Frame

750 ft 1490 ft

1490 ft

2190 ft

Játék háziállat
hordozóval1490 ft

2190 ft

www.pepco.hu



ruha
kislányoknak,
tüll részekkel,
rózsaszín vagy
krémszínű,
74–92 cm

póló
kisfiúknak,  

nyomott mintával,  
szürke vagy  

zöld színben, 
 74–92 cm 

body
kislányoknak, nyomott mintával, krémszínű  
vagy türkiz; kisfiúknak, nyomott mintával,  
zöld vagy szürke, 62–92 cm

leggings
hátul hímzett mintával, kislányoknak világos  
vagy sötét rózsaszínben; kisfiúknak  
zöld vagy szürke színben, 62–92 cm

Felső
kislányoknak, virágos nyomott mintával  

és tüll fodorral, rózsaszín  
vagy krémszínű, 74–92 cm

farmernadrág
kisfiúknak,  

szürke színben,  
74–92 cm

590 ft

750 ft

1790 ft

1490 ft

750 ft

750 ft

www.pepco.hu



Pizsama
lányoknak, Mickey  
nyomott mintával,  
tengerészkék csíkos felső,  
rózsaszín rövidnadrág,  
134–164 cm

Fehérnemű együttes
lányoknak, pöttyökkel és Minnie  
nyomott mintával, fehér trikó, neon narancssárga bugyi,  
fiúknak, Verdák nyomott mintával, fehér és kék 
 92–128 cm

Pizsama
fiúknak, Verdák nyomott mintával,
szürke és kék színben vagy 
nyomott Scooby-Doo mintával,
szürke és kék csíkos felsővel,
szürke rövidnadrággal,
92–128 cm

Pizsama
lányoknak, Jégvarázs 

nyomott mintával,
krémszínű és világos 

rózsaszín vagy Minnie 
nyomott mintával,

fehér és rózsaszín,
92–128 cm

1490 ft

1790 ft

1490 ft

750 ft

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



kapucnis pulóver
fiúknak, cipzárral és Mickey nyomott mintával,  

szürke vagy kék színben, 
 98–128 cm

leggings
lányoknak,  
pillangós nyomott mintával,  
szürke vagy  
világos rózsaszín, 
 98–128 cm

ruha
lányoknak, virágos

nyomott mintával 
és kontrasztos, 

összehúzó zsinórral,
világos rózsaszínben,

98–128 cm

szoknya
lányoknak, tüll, pillangós nyomott mintával,  
krémszínű vagy világos rózsaszín, 
 98–128 cm

nadrág
fiúknak,  
kék vagy  
tengerészkék színben, 
98–128 cm

nadrág
fiúknak, Mickey 

nyomott mintával,  
szürke vagy kék színben, 

 98–128 cm

ing
fiúknak, gombos,

galléros, mintás, a 
hátán nyomott mintával,

szürke színben,
98–128 cm

1490 ft

2190 ft

1490 ft

1490 ft

1490 ft

750 ft

1190 ft

www.pepco.huTöbbet kevesebbért... mindennap!



felső
lányoknak,

strasszos díszítéssel,
neon rózsaszínben,

128–164 cm

felső
lányoknak,

strasszos díszítéssel,
fekete színben,

128–164 cm

kapucnis pulóver
fiúknak, cipzáras,  

szürke vagy  
tengerészkék színben, 

 128–164 cm

nadrág
fiúknak,  
tengerészkék  
színben,  
128–164 cm

szoknya
lányoknak, pliszírozott,

ezüstszínű vagy mentazöld,
fémesen csillogó,

128–164 cm

póló
fiúknak,  
nyomott mintával,  
fehér vagy  
szürke színben,  
128–164 cm

2890 ft

2190 ft

750 ft

750 ft

1490 ft

1190 ft

www.pepco.hu



farmernadrág
nőknek, tengerészkék

vagy kék színben,
36–44 méretben

felső
nőknek, csillogó
pillangós nyomott mintával,
kék vagy piros színben,
S–XL

felső
nőknek, pillangós 

nyomott mintával, fehér 
vagy tengerészkék színben,

34–42 méretben

felső
nőknek, viszkóz,

fodros, spanyol stílusú
ujjakkal, rózsaszínben

vagy szürkében,
S–XXL

BOMBA ÁR
felső
nőknek, elasztánnal, húzott ujjakkal, divatos színekben  
vagy kivágott vállrésszel, fehér és kék  
csíkokkal vagy fehér színben, XS–XL

2190 ft

1490 ft

2890 ft
1190 ft

1790 ft

KÉRDÉSE VAN? 
KERESSEN MINKET!

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

E-mail: ugyfelszolgalat@pepco.hu
Telefonszám: +36 1 701 0424Az aktuális újságunk és 114 üzletünk 

 címe elérhető honlapunkon: www.pepco.hu

PROFESSZIONÁLIS
KISZOLGÁLÁS

KÁRTYÁS 
FIZETÉS

KÉSZPÉNZ VISSZAFIZETÉSI
GARANCIA

facebook.com
/PEPCOhu

többet  
kevesebbért...
mindennap!


