
BOMBA ÁR
leggings

lányoknak,  
szívecskés mintával és  

gumis derékkal,  
szürke, türkiz vagy  

neon korallszínű,  
98–128 cm

BOMBA ÁR
leggings
lányoknak, szürke
vagy fekete színben,
128–164 cm

DIVATOSAN
A MELEGEBB NAPOKON, 
NAGYSZERŰ ÁRON!

590 ft

590 ft

többet  
kevesebbért...
mindennap!

Az ajánlat 2018.04.27-től 2018.05.10-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.



trikó
fiúknak, nyomott mintával,  
sárga vagy  
kék színben, 
98–128 cm

szoknya
lányoknak,  

türkiz vagy rózsaszín, 
 98–128 cm

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

leggings
3/4-es, lányoknak,

fekete vagy rózsaszín,
128–164 cm

leggings
3/4-es, lányoknak,
türkiz vagy rózsaszín,
98–128 cm

rövidnadrág
fiúknak, mikroszálas,  
nyomott mintával, narancssárga  
vagy lime színben, 98–128 cm590 ft 360 ft

www.pepco.huTöbbet kevesebbért... mindennap!

430 ft

430 ft

590 ft

590 ft

750 ft



Szandál
lányoknak nyomott Minnie mintával,  

fiúknak nyomott Verdák mintával, 
22–27 méretben

flip-flop papucs
különböző színekben,  
lábat tartó pánttal vagy anélkül, 22–27 méretben
lányoknak 28–35 méretben, fiúknak 28–39 méretben

flip-flop papucs
lányoknak, nyomott mintával és masnival,

tengerészkék színben,
28–35 méretben

homokozó  
vödör 
kiegészítőkkel,  
Jégvarázs, Verdák, Én kicsi pónim  
vagy Micimackó mintával

fürdőruha
lányoknak, kétrészes, mintás,
134–164 cm

Úszónadrág
fiúknak, nyomott mintával 
és kontrasztos részekkel,
kék vagy fekete színben,

92–128 cm vagy 134–164 cm

fürdőruha
lányoknak, egyrészes, 
rózsaszín, nyomott mintával,
92–128 cm

www.pepco.hu

1190 ft

1190 ft

750 ft

750 ft

750 ft

360 ft

750 ft



Focikészlet  
kapu és labda, pumpával,
a kapu szélessége: 120 cm

homokozó  
járművek
dömper, tűzoltóautó vagy buldózer

szappanbuborék-fújó  
különböző színekben,  
115 ml

focilabda
kétrétegű

játékkészlet
2 tépőzáras ütő és egy labda,  
3 színváltozatban

www.pepco.hu

1190 ft

290 ft

2890 ft

2890 ft

590 ft



100% pamut póló
kislányoknak – szürke vagy fehér színben, 

kisfiúknak – fehér vagy türkiz színben,
68–92 cm

100% PAMUT TOP 
ÉS RÖVIDNADRÁG
kisfiúknak, nyomott mintával,  
szürke és kék vagy fehér  
és korallszínű, 74–92 cm

100% PAMUT TOP 
ÉS RÖVIDNADRÁG
kislányoknak, nyomott mintával,  
mentazöld és tengerészkék vagy  
szürke és korallszínű, 
74–92 cm

100% PAMUT KEZESLÁBAS
kislányoknak és kisfiúknak, nyomott mintával,  

kislányoknak – krémszínű vagy rózsaszín,  
kisfiúknak – kék, 56–80 cm

100% pamut ruha
kislányoknak,  

színes csíkokkal, 
 74–92 cm

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

1190 ft

430 ft

750 ft

750 ft

750 ft



felső
nőknek, nyomott mintával és divatos,  

egymást keresztező hátrészekkel,  
krémszínű vagy rózsaszín, S–XXL

rövidnadrág
férfiaknak, kék vagy fekete 
és szürke színben,
M–XL

flip-flop papucs
nőknek,  

fekete vagy rózsaszín, 
36-41 méretben

nadrág
nőknek, viszkóz, rózsás nyomott 

mintával, fekete színben,
36–42 méretben

úszónadrág
férfiaknak, nyomott mintával,  
tengerészkék vagy fekete színben, 
M–XXL

flip-flop papucs
férfiaknak,  

fekete színben, 
 40-46 méretben

póló
férfiaknak,  

nyomott mintával,  
kék vagy világosszürke, 

 M–XXL

www.pepco.huTöbbet kevesebbért... mindennap!

1190 ft

2190 ft

1190 ft

1490 ft

520 ft

360 ft

1490 ft



100% pamut  
felső
nőknek, 
nyomott mintával,
tengerészkék
vagy fehér színben,
XS–XL

rövidnadrág
nőknek, viszkóz, zsebekkel, 
tengerészkék színben,
34–42 méretben

felső
nőknek,  

piros vagy tengerészkék  
csíkokkal, a zseben  

nyomott mintával,  
S–XXL

flip-flop papucs
nőknek, nyomott mintával,  
különböző színekben, 
36–41 méretben

leggings
3/4-es, nőknek,
fekete színben,

XS–XL

felső
nőknek, nyomott mintával,  

fehér színben, 
 XS–XL

750 ft

www.pepco.hu 1190 ft

1490 ft

1490 ft

1490 ft
750 ft



melltartó
nőknek, mikroszálas,  
csipkével, neon  
korallszínű,  
75A–80D

melltartó
nőknek, vastag csipkével,  
pasztell mentazöld, 
75A–80D

melltartó
nőknek, mikroszálas,

virágos nyomott mintával, 
rózsaszínben,

75A–80D

alsó 
nőknek,  

mikroszálas,  
csipkével,  

neon  
korallszínű,  

S–XXL

tanga 
nőknek, vastag csipkével,  
pasztell mentazöld, 
S–XL

alsó 
nőknek, mikroszálas,  
virágos nyomott mintával,  
rózsaszínben, 
S–XXL

bikini felső 
nőknek, fodorral és virágos nyomott mintával,  
rózsaszínben, 
S–XL

bikini alsó
nőknek, virágos nyomott mintával,  

rózsaszínben, S–XL

www.pepco.hu

1490 ft

1490 ft

1490 ft

1190 ft

1190 ft

750 ft

750 ft

590 ft



felső
lányoknak, egyszínű,  

türkiz vagy rózsaszín, 98–128 cm és  
szürke vagy neon rózsaszín,  

128–164 cm
430 ft

Fűszertartó készlet
4 darabos, 4 x 190 ml

*Egységár: 90 Ft/darab 430 ft

430 ft

Női alsó
nyomott mintával,  

különböző mintákkal  
és színekben, S–XXL

Bikini alsó 
vagy felső 
nőknek, horgolt mintával,  
barackszínű, 
S–XXL

1190 ft

muffin papír  
100 db, különböző 
mintákkal és színekben,
5 x 3 cm

360 ft 290 ft 360 ft

360 ft

360 ft

750 ft

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

MÉG TÖBB TERMÉK ÁRÁT CSÖKKENTJÜK! 
VÁSÁROLJON TÖBBET KEVESEBBÉRT!
MOSTANTÓL KEZDVE, EGÉSZ ÉVBEN!
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Piknik- 
takaró

különböző mintákkal,  
150 x 125 cm

tányéralátét
rózsaszín, kék vagy
zöld színben, 
ø 38 cm

Pohár szívószállal
műanyag, hideg italokhoz, 
különböző mintákkal, 500 ml

szívószál  
225 db, többféle színben
*Egységár: 1,6 Ft/ darab

poharak
mintás papírpohár – 12 db
*Egységár: 24 Ft/darab
vagy egyszínű műanyag,
különböző színekben – 24 db
*Egységár: 12 Ft/darab

tányérok, 
12 db, nyomott mintás papír

vagy egyszínű műanyag,
különböző színekben,

ø 18 cm – 290 Ft,
*Egységár: 24 Ft/darab

ø 23 cm – 360 Ft
*Egységár: 30 Ft/darab

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

360 ft
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Led világító gömbök
10 db napelemes égővel

Puff
felfújható, vízálló,  
beltérre és kertbe,  
különböző színekben,  
ø 55 cm, magasság: 25 cm

képkeret
rózsaszín, mentazöld

vagy fehér színben, 
az alábbi méretekben:

10 x 15 cm – 360 Ft, 
15 x 20 cm – 520 Ft

Szőnyeg
beltérre és teraszra,
korall, azúrkék vagy 
zöld színben,
90 x 180 cm

TAKARÓ
egyszínű – rózsaszín,
kék vagy zöld színben, 

130 x 170 cm
vagy nyári nyomott 

mintával – rózsaszín,
fehér vagy kék színben, 

130 x 160 cm

PÁRNAHUZAT
műszőrme – rózsaszín, kék vagy zöld színben  

vagy nyári nyomott minta – rózsaszín,  
fehér vagy kék színben, 40 x 40 cm

www.pepco.hu 360 ft-tól

1490 ft

1490 ft

2190 ft

1190 ft

750 ft



KOSÁR
univerzális, lime,  

türkiz vagy rózsaszín,  
38,5 x 28 x 25 cm

BOMBA ÁR
limonádés pohár

szívószállal, dombornyomott vagy nyomott mintával,  
különböző színekben és mintákkal, 480 ml

Hűtőkocka
18 db, különböző színekben,

nem oldódik fel az italban,
*Egységár: 16 Ft/darab

Jégkrém forma  
6 db

*Egységár: 60 Ft/darab

Limonádés üveg 
műanyag, rózsaszín, türkiz, 
zöld vagy fukszia fedéllel, 
1,5 l

150 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 119 üzletünk 

 címe elérhető honlapunkon: www.pepco.hu

PROFESSZIONÁLIS
KISZOLGÁLÁS

KÁRTYÁS 
FIZETÉS

KÉSZPÉNZ VISSZAFIZETÉSI
GARANCIA

facebook.com
/PEPCOhu

többet  
kevesebbért...
mindennap!
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