
BOMBA ÁR
FELSŐ
lányoknak, nyomott mintával,
krémszínű vagy rózsaszín, 98–128
vagy hosszított háttal,
fehér vagy szürke színben, 128–164 cm,
fiúknak, nyomott mintával, fehér
vagy neonzöld színben, 98–128

TAVASSZAL IS
DIVATOSAN,

ALACSONY ÁRON 

többet  
kevesebbért...
mindennap!

Az ajánlat 2018.04.06-tól 2018.04.19-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.

590 ft



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

póló
fiúknak, a hátán kontrasztos sávval 
és nyomott mintával,
narancssárga vagy
neonsárga színben,
128–164 cm

szoknya
lányoknak, tüll,
színátmenetes,
narancssárga
vagy rózsaszín,
128–164 cm

FELSŐ
lányoknak, 

strasszos díszítéssel, 
szürke vagy 

narancssárga 
színben,

128–164 cm

nadrág
fiúknak,

divatos varrásal
tengerészkék

színben,
128–164 cm

BOMBA ÁR
póló

fiúknak, nyomott mintával,
neonsárga vagy
szürke színben,

128–164 cm

www.pepco.huTöbbet kevesebbért... mindennap!

590 ft

750 ft

1190 ft

1190 ft

1190 ft

2890 ft



szoknya
lányoknak, türkiz 
vagy neon rózsaszín,
98–128 cm

leggings
lányoknak, Jégvarázs 
nyomott mintával,
türkiz vagy
neonrózsaszín,
98–128 cm

FELSŐ
lányoknak, Jégvarázs 

nyomott mintával,
krémszínű vagy 
neonrózsaszín,

98–128 cm

póló
fiúknak, nyomott 

mintával, fehér-kék
vagy fehér-zöld színben,

98–128 cm

nadrág
fiúknak,
gumírozott
derékrésszel
és szárakkal,
kék vagy bézs
színben,
98–128 cm

póló
fiúknak, gallérral
nyomott mintával,
fehér vagy 
szürke színben,
98–128 cm

www.pepco.hu

750 ft

1190 ft

1190 ft

1190 ft

1190 ft

2190 ft



body
kisfiúknak, csíkos, nyomott mintával,  
fehér vagy szürke színben, 62–92 cm

body
kislányoknak, egyszínű, galléros,  
fehér vagy rózsaszín, 62–92 cm

dzseki
kislányoknak,

cicás nyomott mintával,
rózsaszín vagy kék,

74–92 cm

póló
nyomott mintával,
kislányoknak, szürke vagy krémszínű, 68–92 cm – 430 Ft,
kisfiúknak, szürke vagy türkiz, 74–92 cm – 590 Ft

kardigán
kisfiúknak, gombokkal és zsebekkel,  
szürke vagy tengerészkék színben, 
74–92 cm

www.pepco.hu1490 ft

2190 ft

750 ft

750 ft

430 ft-tól



nadrág
nőknek, szűk 

szabású, krémszínű,
virágos nyomott mintával,

36–42 méretben

felső
nőknek,
hosszabbított
háttal és elöl
egyedi megkötéssel,
mentazöld vagy 
rózsaszín,
S–XXL

felső
nőknek, divatosan  
fodrozott ujjakkal,  
rózsaszín,  
szürke vagy  
krémszínű,  
S–XXL

nadrág
nőknek, zsebes,
mentazöld színben,
36–44 méretben

miniszoknya
nőknek, szürke  
színben,  
XS–XL

felső
nőknek,  

nyomott mintával,  
fekete, szürke  

vagy fehér színben, 
 S–XXL

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

1490 ft

2190 ft

3590 ft

1190 ft

1190 ft

1190 ft



ruha
nőknek,  

zsebekkel,  
tengerészkék  

színben,  
34-44 méretben

nadrág
nőknek, szűk szabású,  
tengerészkék színben, 36-42 méretben

ruha
nőknek,

tengerészkék-fehér
csíkos mintával,

34–44 méretben

farmerszoknya  
nőknek, 
koptatott hatású,
kék színben,
XS–XL

BLÚZ
nőknek, divatos  
megkötéssel a deréknál  
és finom, csíkos  
nyomott mintával  
vagy virágos  
nyomott mintával,  
34-42 méretben

felső
nőknek, divatos  

hímzett mintával,  
két színváltozatban, 

 S–XXL

KÉRDÉSE VAN? 
KERESSEN MINKET!

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

E-mail: ugyfelszolgalat@pepco.hu
Telefonszám: +36 1 701 0424Az aktuális újságunk és 115 üzletünk 

 címe elérhető honlapunkon: www.pepco.hu

PROFESSZIONÁLIS
KISZOLGÁLÁS

KÁRTYÁS 
FIZETÉS

KÉSZPÉNZ VISSZAFIZETÉSI
GARANCIA

facebook.com
/PEPCOhu

többet  
kevesebbért...
mindennap!

1490 ft

2190 ft

2190 ft

2190 ft

2190 ft

2890 ft


