
100% pamut  
body

nyomott mintával,  
kislányoknak,  

választható színek: 
    

vagy kisfiúknak,  
választható színek: 

    
62–92 cm

360 ft

ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES.

AZ AJÁNLAT 
2018.07.13-tól
2018.07.26-ig,

többet  
kevesebbért...
mindennap!

kollekcióSzínes
kisfiúknak és kislányoknakkedvező áron

BOMBA  
ÁR



100% pamut body 
kislányoknak,  
nyomott mintával,
választható színek:   
62–92 cm

1190 ft

100% pamut  
body 
kisfiúknak,  
gombokkal és zsebbel,  
fehér csíkos,
választható színek:   
62–92 cm

100% pamut  
leggings
nyomott mintával,  
kislányoknak,  
egyszarvús mintával,  
választható színek: 

  
vagy kisfiúknak,  
dinoszauruszos mintával,  
választható színek: 

  
56–80 cm

100% pamut  
rugdalózó

egyszínű, kislányoknak,  
választható színek:   

vagy kisfiúknak,  
választható színek:   

 56–86 cm

100% pamut rugdalózó
nyomott mintával,  
kislányoknak, egyszarvús mintával,  
választható színek:   
vagy kisfiúknak, dinoszauruszos mintával,
választható színek:   
56–80 cm

1190 ft

750 ft

750 ft

590 ft
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100% pamut felső
kislányoknak,  

csillámos mintával,
választható színek:   

 74–92 cm

100% pamut  
nadrág

kislányoknak,  
apró nyomott mintával  

és hímzéssel,
választható színek:   

 68–92 cm

100% pamut póló
kisfiúknak,  
nyomott mintával,
választható színek:   
68–92 cm

100% pamut  
nadrág
kisfiúknak,  
hímzett mintával a térdrészen,
választható színek:   
68–92 cm

farmernadrág 
kisfiúknak,  
deréknál megkötővel,  
zsebekkel és varrásokkal,
választható színek:   
74–92 cm

kapucnis  
mellény

kisfiúknak,  
steppelt,  
zsebes,  

cipzáros,
választható színek: 

   
74–92 cm

2190 ft

750 ft

750 ft

430 ft

430 ft

1490 ft

@pepco_HU
Az aktuális ajánlatainkat a www.pepco.hu oldalon is megtekintheted keress minket

facebook.com 
/PEPCOHU



Szívószálas pohár
szívószállal, Jégvarázs
vagy Minnie mintával, 
hógömbbel,
választható színek:   
275 ml

100% pamut fürdőlepedő
gyermekeknek, kapucnival és különböző hímzett mintákkal:  
egyszarvú, cica, oroszlán vagy farm,
választható színek:       
80 x 80 cm – 1490 Ft,  
100 x 100 cm – 2190 Ft 

Textil játékok
választható: címkerongyi,
csörgő vagy függő játék,
egyszarvú vagy versenyautó 

kapucnis  
mellény
kislányoknak,  
steppelt, füles  

kapucnival,  
cipzáros, 

választható színek:   
 74–92 cm

100% pamut  
leggings
kislányoknak,  
peplummal,
választható színek: 

   
68–92 cm

ÉS KÉNYELEM
ÚJ ÖSSZEÁLLÍTÁS NOKNEK
A SZEZON LEGDIVATOSABB 

SZÍNEIBEN

1490 ft-tól

1190 ft

1190 ft

1490 ft

2190 ft

www.pepco.plTÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDENNAP! AZ AJÁNLAT ÉRVÉNYES 2018.07.13-tól 2018.07.26-ig



Felső
nőknek, fodorral  
és csipkés berakással,
választható színek:   
méret: S-XXL

Kardigán
nőknek,

választható szín:  
 méret: S-L

top 
nőknek, egyszínű,  

divatos fodorral  
a nyak vonalánál, 

választható színek: 
   

36-44 méretben

Felső
nőknek, tüllel, fodorral  
és az ujjakon csipkével,
választható szín és méret:   
S-XXL méretben

ÉS KÉNYELEM
ÚJ ÖSSZEÁLLÍTÁS NOKNEK
A SZEZON LEGDIVATOSABB 

SZÍNEIBEN

Pasztell színek

felső
nőknek, divatos
nyomott mintával,
ejtett vállal
és az ujjakon
fodrokkal,
méret: XS-XL

˝

1490 ft

1490 ft

1790 ft 1790 ft

2190 ft
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felső
nőknek, viszkóz,  
nyomott mintával és  
divatos hosszított  
háttal,
választható színek: 

  
méret: S-XXL

miniszoknya
nőknek, oldalt fodorral,
választható színek:   
méret: S-XXL

felső
nőknek, nyomott mintával,
választható színek:   

méret: S-XXL

top
nőknek, elasztánnal,
választható színek:   
méret: XS-XXL

szabadidőnadrág
nőknek,
választható színek:   
méret: XS-XXL

100% pamut felső
nőknek, különböző nyomott mintával,
választható színek: 

    
méret: XS-XXL

1490 ft

1490 ft

1490 ft

1190 ft

750 ft

590 ft
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Képkeret
választható színek:          

10 x 15 cm 
  

Díszpárna
pomponokkal,

választható színek:         
40 x 40 cm  

pléd
pomponokkal,

választható színek: 
           

130 x 170 cm  

párnahuzat
hosszú szőrrel

választható színek:          
 40 x 40 cm  

lámpás
választható színek:  

Puff
felfújható, vízálló,  

beltérre és kertbe,
választható színek: 

              
ø 55 cm, magassága: 25 cm

LAKBERENDEZÉS
A LEGDIVATOSABB SZÍNEK   

LAKBERENDEZÉSI
AJÁNLATAINK KÖZÖTT IS

Pasztell
1490 ft

1190 ft

750 ft

360 ft

2190 ft

2190 ft
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bögre
három különböző mintával, 
választható színek:   

420 ml

salátástál
három különböző mintával, 
választható színek:    
ø 13 cm

Sütőedény
szilikon fülekkel, ovális,  

kerek, négyzet alakú vagy négyszögletes,
fül színe:     

tál
átlátszó,

3,7 l

Vízforraló kanna
sípoló,

választható színek:  
    

2,5 l

KONYHA
KONYHAI KIEGÉSZÍTOK    
DIVATOS RÓZSASZÍN,  

TÜRKIZ VAGY SZÜRKE ÁRNYALATBAN

Pasztell
Konyhai kiegészítők

különböző változatok: merőkanál, lapátkanál,
főzőkanál vagy szűrőkanál

nyél színe:     

2190 ft520 ft

520 ft

430 ft

360 ft

590 ft

˝

Az aktuális újságunk és 129 üzletünk
címe elérhető honlapunkon: www.pepco.hu

KÉSZPÉNZ VISSZAFIZETÉSI
GARANCIA

többet  
kevesebbért...
mindennap!

KÉRDÉSE VAN? KERESSEN MINKET!
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
Hétfő – péntek: 9:00 – 17:00 

E-mail: ugyfelszolgalat@pepco.hu
Telefonszám: +36 1 701 0424

Különleges ajánlat, mely érvényes a megadott időpontban, illetve a készlet erejéig. Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Színeltérések a nyomdatechnikai adottságokból adódhatnak. A képek tájékoztató jellegűek és kis mértékben 
eltérhetnek a valóságtól. Eladás csak háztartási mennyiségben. Az árak bruttó árak és forintban értendők. Akciós termékeink az első nap elfogyhatnak.


