
Hátizsák 
egyterű, zsebekkel, egyszínű

választható színek:  
vagy nyomott mintával,

választható színek:  

BOMBA  
ÁR

1190 ft

BOMBA  
ÁR

1190 ft

Szabadidőnadrág  
lányoknak, nyomott Minnie mintával

választható színek:   
vagy fiúknak, nyomott Mickey  

vagy Verdák mintával,
választható színek:   

98-128 cm

Felső  
lányoknak, nyomott Minnie, mintával 

választható színek:   
vagy fiúknak, nyomott Mickey Mouse  

vagy Verdák mintával, 
választható színek:   

98-128 cm

BOMBA  
ÁR

750 ft

többet  
kevesebbért...
mindennap!

ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES.

AZ AJÁNLAT 
2018.08.10-től
2018.08.16-ig,

© Disney © Disney/Pixar

MESÉS

kedvező áronISKOLAKEZDÉS



100% pamut  
póló
fiúknak, nyomott mintával,
választható szín: , 98–128 cm

Pulóver
lányoknak,  

nyomott mintával,
választható színek:  , 

 98–128 cm

nadrág
fiúknak, megköthető derékkal,  

zsebekkel és gumis  
nadrágszárral, 

választható szín: , 
 98–128 cm

Farmernadrág
fiúknak, zsebekkel,

választható színek:  , 
 98–128 cm

felső
lányoknak,  
flitteres,  
nyomott mintával,  
alul megköthető, 
választható
szín: ,  
98–128 cm  

Kapucnis felső
fiúknak, cipzáras,  
Pókember nyomott mintával,
választható színek:  , 
 98–128 cm

www.pepco.huTÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDENNAP! AZ AJÁNLAT ÉRVÉNYES 2018.08.10-től 2018.08.16-ig

2190 ft

750 ft

1490 ft

1490 ft

1190 ft

1190 ft



Póló
fiúknak,  
nyomott mintával,
választható 
szín: ,  
134–164 cm

leggings
lányoknak,  
nyomott  
terepmintával,  
134–164 cm

szabadidőnadrág
lányoknak, kontrasztos sávval,
választható színek:  , 134–164 cm

pulóver
lányoknak,  

nyomott mintával,
választható színek: 

 ,  
134–164 cm

pulóver
fiúknak, nyomott mintával,

választható színek:  , 
 134–164 cm

Ajánlatunkat megtalálod a www.pepco.hu oldalon is keress minket
@pepco_HU facebook.com 

/PEPCOHU

1490 ft

1490 ft

1490 ft

1190 ft1190 ft



sportcipő
fiúknak, választható szín:

fűzős, 31-39 méretben:  

sportcipő
fiúknak, választható szín:
fűzős és tépőzáras, 22-30 méretben:  

tornacipő 
fiúknak, választható színek: 

tépőzáras, 22-30 méretben:   
fűzős, 31-39 méretben: 

tornacipő
lányoknak, választható színek:
tépőzáras, 22-30 méretben:  
fűzős, 31-36 méretben:  

sportcipő
lányoknak, választható színek:  
fűzős és tépőzáras, 22-30 méretben:  
vagy fűzős, 31-36 méretben:  

STÍLUSOS ÉS KÉNYELMES!

SPORTCIPŐ
a TORNAÓRÁKRA és a SZÜNETEKRE
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1490 ft

1490 ft

2190 ft

2190 ft

2190 ft



fehérnemű együttes
trikó és alsónadrág,  

fiúknak, nyomott  
Verdák mintával,  

92-128 cm

fehérnemű  
együttes
trikó és alsónemű, lányoknak,  
nyomott Minnie mintával, 
92-128 cm

2 darabos
zoknicsomag 

lányoknak, Minnie mintával, 
23-30 méretben

vagy Mickey egér mintával,
31-38 méretben

*Egységár: 295 Ft/darab

2 darabos
alsócsomag 
lányoknak,
nyomott Mickey egér mintával, 
134-164 cm

2 darabos
zoknicsomag 

fiúknak, Verdák nyomott mintával,
23-30 mérteben

vagy Star Wars nyomott mintával,
31-38 méretben 

*Egységár: 295 Ft/darab

boxeralsó
fiúknak, Star Wars  
nyomott mintával,  

134-164 cm

boxeralsó
fiúknak, nyomott  

Verdák mintával, 92-128 cm
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SZÍNES fehérneműk  
KEDVENC  
hőseiddel

DISNEY MINTÁS

KOLLEKCIÓK

Ajánlatunkat megtalálod a www.pepco.hu oldalon is keress minket
@pepco_HU facebook.com 

/PEPCOHU

750 ft

590 ft

590 ft

750 ft

750 ft

750 ft

750 ft



Kulacs
Jégvarázs, Verdák 

vagy Mancs őrjárat mintával,
530 ml

uzsonnás  
doboz 
Jégvarázs, Minnie, Verdák 
vagy Mancs őrjárat mintával,
17 x 13 x 7 cm

mikroszálas takaró
Jégvarázs, Minnie, Verdák 
vagy Mickey egér mintával,

120 x 150 cm

Összehajtható  
doboz
Jégvarázs, Minnie,
Verdák vagy
Mickey egér mintával
30 x 30 x 30 cm

2 darabos
kéztörlő-készlet

100% pamut, Jégvarázs, Minnie,
Verdák vagy Mickey egér mintával.

30 x 50 cm
*Egységár: 375 Ft/darab

Tárolódoboz
fedéllel, Jégvarázs vagy 
Verdák mintával,
választható méretek: 
24 l – 1490 Ft, 
45 l – 2890 Ft

társaságban

ISKOLAKEZDÉS  
VARÁZSLATOS 

*A
z e

gy
sé

gc
so

ma
g n

em
 m

eg
bo

nt
ha

tó

www.pepco.huTÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDENNAP! AZ AJÁNLAT ÉRVÉNYES 2018.08.10-től 2018.08.16-ig

2190 ft

750 ft

750 ft

590 ft

360 ft

1490 ft-tól



írószer készlet
6 különböző eszköz  

4 különböző mintával

Kevesebb, mint 
1000 Ft-ért!

 
TANÉVKEZDÉS  
kedvező áron!

MAPPA
A4-es, patentos,
4 különböző mintával A5-ös füzet, 16 lap – 30 Ft 

A5-ös füzet, 32 lap – 30 Ft 
A5-ös füzet, 60 lap – 40 Ft 
20 cm-es vonalzó – 30 Ft 
4 darabos rajzkészlet – 80 Ft 
Ragasztóstift, 9 g – 30 Ft 
Radír – 20 Ft 
Olló – 60 Ft 
Tolltartó – 110 Ft 
A4-es vázlatfüzet, 20 lap – 50 Ft 
Zsírkréta, 12 szín – 40 Ft 
Gyurma, 6 szín – 60 Ft
Vízfesték, 6 szín – 150 Ft 
Festő pohár – 80 Ft

Ajánlatunkat megtalálod a www.pepco.hu oldalon is keress minket
@pepco_HU facebook.com 

/PEPCOHU

290 ft

150 ft



Csillámos 
ragasztó készlet

20 szín
*Egységár: 37.5 Ft/darab

Zselés filckészlet 
6 szín, puha, tökéletes fedés, forgatható, műanyag tokban,  
két különböző színösszeállítás
*Egységár: 98.33 Ft/darab

tolltartó
flitteres, cipzáras, pomponnal,
két különböző színben

tolltartó
cipzáras 

filctoll  
készlet
8 szín, vastag,
lemosható
*Egységár: 73.75 Ft/darab

LEGYEN 
vidám az

ISKOLAKEZDÉS!
iskolaszerek

sokszínű kínálata
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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.

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

750 ft

750 ft

590 ft

590 ft

360 ft


