
BOMBA ÁR
mintás felső 

lányoknak, pöttyös, rózsaszín vagy világoskék színben, 
 98–128 cm 

BOMBA ÁR
 UJJATLAN PÓLó

fiúknak, különböző 
mintákkal, sárga 

vagy zöld színben,
128–164 cm,

lányoknak, szürke 
vagy fehér színben,

128–164 cm

430 ft

430 ft

többet  
kevesebbért...
mindennap!

a nyaralásonDivatosan
vidám percekkedvező áron

Az ajánlat 2018.06.08-tól 2018.06.21-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.



100%  
pamut
Póló  
fiúknak,
nyomott mintával,
fehér vagy kék
színben,
98–128 cm

rövidnadrág  
lányoknak,  
nyomott mintával,  
szürke vagy  
sárga színben,  
98–128 cm

felső 
lányoknak,  
nyomott mintával,  
krémszínű vagy rózsaszín,  
98–128 cm

Rövidnadrág
fiúknak,
nyomott mintával,
szürke-kék vagy
fehér-zöld színben,
98–128 cm

BOMBA ÁR
ujjatlan póló

fiúknak, 
nyomott mintával,

sárga vagy
narancssárga

színben,
98–128 cm

590 ft

750 ft

750 ft

1190 ft

430 ft

www.pepco.huTöbbet kevesebbért... mindennap!



rövidnadrág 
fiúknak, 
nyomott mintával, 
tengerészkék
vagy narancssárga
színben,
128–164 cm

ujjatlan póló
fiúknak,  

nyomott mintával,  
kék vagy  

tengerészkék  
színben,  

128–164 cm

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

ruha
lányoknak,  

dekoratív pomponokkal,  
szürke vagy  

narancssárga  
színben,  

128–164 cm

Felső 
lányoknak,
nyomott mintával,
szürke vagy
rózsaszín,
128–164 cm

590 ft

590 ft

750 ft

1190 ft

1490 ft

www.pepco.hu



rövidnadrág
nőknek, viszkóz, többszínű  
nyomott mintával és összehúzható lábrésszel,  
kétféle mintával, 34-42 méretben

RUHA
nőknek, viszkóz,  
egyszerű szabású,  
tengerészkék színben, 
34-44 méretben

jeggings
nőknek, fehér vagy

tengerészkék színben, 
36–44 méretben

felső
nőknek, viszkóz, fodros,  

egyszínű fehér vagy  
tengerészkék nyomott mintával, S–XXL

felső
nőknek, lyocell,

fodros, kék színben,
34–42 méretben

strandtáska 
nőknek,  

világoskék-fehér  
csíkos

1490 ft

1490 ft

2190 ft

2190 ft

2190 ft 2890 ft

www.pepco.hu



befőttesüveg
uborkához, limezöld,

málna vagy fukszia 
színű tetővel, 3 l

2 darabos 
befőttesüveg készlet 

limezöld, málna  
vagy fukszia színű tetővel,  

13,3 cm, 530 ml
*Egységár: 295 Ft/darab

3 darabos befőttesüveg készlet 
tökéletes befőttekhez vagy nyári desszertekhez,
limezöld, málna vagy fukszia színű tetővel, 9 cm, 280 ml
* Egységár: 196.6 Ft/darab

Befőttesüveg  
dombornyomott mintával és  
limezöld, málna vagy fukszia  
színű tetővel, 16,7 cm, 1 l

Palack 
üveg, dombornyomott  

mintával, 1 l

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

Befőzési kellékek
limezöld vagy málna színben,  
különböző termékek: befőző tölcsér ø 12 cm – 150 Ft  
befőttnyitó – 360 Ft

360 ft

360 ft

590 ft

590 ft

750 ft

150 ft

150 ft-tól

www.pepco.hu Többet kevesebbért... mindennap!
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Fisher  
Price  
felfújható  
játszóvonat  
gyermekeknek,  
132 cm

strandjátékok
Mancs őrjárat,  
Jégvarázs,  
Verdák vagy Minnie  
mintával,  
választható termékek:  
úszógumi,  
karúszók vagy  
labda 

tollaslabda  
készlet 

táskában, két tollaslabdával

MATRAC
felfújható, 
ablakkal,

két különböző 
színben,

177 x 63 x 16 cm

Felfújható flamingó
matrac 

labda 
Pókember,  
Mancs őrjárat,  
Jégvarázs,  
Donald kacsa vagy  
Pizsihősök  
mintával,  
ø 23 cm

2190 ft

7190 ft

360 ft

590 ft

2190 ft

1190 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 125 üzletünk 

 címe elérhető honlapunkon: www.pepco.hu

PROFESSZIONÁLIS
KISZOLGÁLÁS

@pepcohu

KÁRTYÁS 
FIZETÉS

KÉSZPÉNZ VISSZAFIZETÉSI
GARANCIA

facebook.com
/PEPCOhu

többet  
kevesebbért...
mindennap!


