
jeggings
vagy farmernadrág

jeggings lányoknak,  
koptatott hatású,

választható színek:  ,  
farmernadrág fiúknak, 

választható színek:  , 
 134–164 cm

kapucnis  
pulóver
nyomott mintával,  
cipzáros,  
lányoknak, 
választható színek:    
vagy fiúknak,  
választható színek:  , 
134–164 cm

MESÉS

mindig alacsony áron!ISKOLAKEZDÉS

többet  
kevesebbért...
mindennap!

ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES.

AZ AJÁNLAT 
2018.08.17-től
2018.08.23-ig,

1490 ft

1490 ft

BOMBA  
ÁR

BOMBA  
ÁR



ruha
lányoknak,  
fodros ujjakkal,
választható színek:  , 
134–164 cm

pulóver
fiúknak, Star Wars  
nyomott mintával,

választható szín: , 
 134–164 cm

kardigán
lányoknak, zsebekkel, 
választható színek:  , 
134–164 cm

póló
fiúknak, nyomott mintával,
választható színek:  , 
134–164 cm

nadrág
fiúknak, zsebekkel,

választható szín: ,  
134–164 cm

nadrág
fiúknak, zsebekkel,

választható szín: , 
 134–164 cm

2190 ft

1490 ft

2190 ft

2190 ft

2190 ft

2890 ft

www.pepco.huTÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDENNAP! AZ AJÁNLAT ÉRVÉNYES 2018.08.17-től 2018.08.23-ig



felső
lányoknak, kivágott vállakkal és hímzett mintával,
választható szín: , 134–164 cm

leggings
lányoknak, nyomott mintával  

és széles, derékrésszel,
választható színek:

    ,  
134–164 cm

felső
lányoknak,  

nyomott Mickey mintával,
választható színek:  , 

 134–164 cm

póló
fiúknak, nyomott mintával,

választható színek:  , 134–164 cm

póló
fiúknak, nyomott  
Superman mintával,  
választható szín: 
vagy nyomott  
Jurassic World mintával, 
választható szín: , 
134–164 cm

1490 ft

1490 ft

1790 ft

1190 ft

1190 ft

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

/PEPCOHU



szoknya
lányoknak,  
fodros,
választható színek: 

 ,  
98–128 cm

felső
lányoknak, nyomott mintával, pomponokkal, alul megköthető,
választható színek:  , 98–128 cm

kardigán
lányoknak,  

gombos,
választható színek:  , 

 98–128 cm

felső
lányoknak,  
nyomott mintával,
választható színek: 

 ,  
98–128 cm

ruha
lányoknak,  
gyöngyös  
díszítéssel,
választható színek: 

 ,  
98–128 cm

leggings
lányoknak,  
nyomott mintával,
választható színek: 

 ,  
98–128 cm

1490 ft

1490 ft

1490 ft

750 ft

750 ft

1190 ft
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pulóver
fiúknak, nyomott mintával,
választható színek:   , 
98–128 cm

ing
fiúknak, kockás,
választható színek: , 
98–128 cm

nadrág
fiúknak, zsebekkel,
húzott, gumis lábszárral,
választható színek:  , 
98–128 cm

szabadidőnadrág
fiúknak, Scooby-Doo nyomott mintával,

választható színek:  , 
 98–128 cm

1490 ft

1190 ft

2190 ft

1790 ft

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

/PEPCOHU



mamusz
lányoknak, balerina  
vagy fiúknak,  
belebújós,
választható szín: , 
22–30

Pizsama
lányoknak, együttes választható színei:  
vagy fiúknak, együttes választható színei: , 
92−128 cm

Pizsama
lányoknak, együttes
választható színei:  
vagy fiúknak, együttes
választható színei: , 
134–164 cm

cipő
tépőzáras, lányoknak,

 választható szín: , 31–36
vagy fiúknak, választható szín: , 31–35

1490 ft

1490 ft1490 ft

1190 ft
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Öntapadós jegyzettömb készlet 
15 tömb különböző méretekben és színekben

Írószerek

széles 
    választéka

Szerezz be mindent, 

ami a színes és vidám 

tanévkezdéshez kell

vonalzó készlet
hajlítható, 3 darabos,  
neon színekben: 

      
szövegkiemelő  
készlet
6 különböző színben
*Egységár: 48,33 Ft/db

*A
z e

gy
sé

gc
so

ma
go

k n
em

 m
eg

bo
nt

ha
tó

k!

tolltartó
cipzáros,
neon színekben: 

   

A5-ös spirálfüzet
kemény borítóval,  
fémes mintával,  
80 lapos, vonalas, 3 különböző mintával,
neon színekben: 

    

számológép
napelemes,

választható színek: 
    

230 ft

290 ft

590 ft

590 ft

360 ft

360 ft

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

/PEPCOHU



A5-ös füzet
kemény borítóval,  

96 lapos, négyzetrácsos

A5-ös füzet
60 lapos, mintás borítóval, 
fémes hatású vagy neon mintával

tolltartó  
cipzárral és 3 zsebbel,
különböző mintákkal
és színekben

110 ft

150 ft

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.

3 tágas  
zseb

Az aktuális újságunk és 130 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

BOMBA  
ÁR


