
pulóver
nőknek, egyszínű,  
V-nyakú
választható színek:   
vagy dekoratív  
sávokkal alul,
választható színek:   
 S–XXL

többet  
kevesebbért...
mindennap!

ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES.

AZ AJÁNLAT 
2018.09.21-től
2018.10.04-ig,

Új, kényelmes

őszi kollekciók

1490 ft

BOMBA  
ÁR



kardigán
nőknek, ezüstszínű szállal,  

övvel és zsebekkel,
választható szín:  

 S–L

pulóver
nőknek, zsenília,
választható szín:  
XS–XL

Farmernadrág
nőknek, klasszikus szabású,,

választható színek:  
    34–42

Blézer
nőknek, jacquard, kerek  

dekoltázzsal és zsebekkel
választható szín:  

 S–L  

leggings
nőknek, egyszínű,  
3/4-es hosszú,
választható szín:  
S–XXL

100% pamut  
felső 
nőknek, egyszínű,  
különböző színekben, 
S–XXL

750 ft

750 ft

2890 ft

2890 ft

4190 ft

4190 ft
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kötött ruha 
nőknek , kötött anyagból,

választható szín:  
 XS–XL

Felső 
nőknek, egyszínű,

különböző  
színekben,  

XS–XXL

kardigán
nőknek, melange,
választható szín: 
 S–L

Felső
nőknek, húzott vállakkal,
választható színek:   
S–XXL

táska
nőknek, lánccal  

és hímzett mintával  
vagy szíjjal

választható szín:    

750 ft

1490 ft

2190 ft

3590 ft1490 ft

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

/PEPCOHU



női alsó
csipkerátéttel,
választható szín:  
S–XXL

női alsó
csipkéből,
választható szín:  
S–XXL

melltartó
nőknek, merevítős, 
csipkerátéttel,
választható szín:  
75A–85D

melltartó
nőknek, csipkéből,  
választható szín:  
75A–85D

női Alsó
csipkés, választható:

tanga, színe:  S–XL
alsó, színe:  S–XXL 

brazil alsó, árnyalatos, színe:  S–XXL

női Alsó
csipkés,
választható szín:   
választható:
brazil fazonú alsó, S–XL  
vagy alsó, S–XXL

tanga
nőknek, egyszínű,

választható szín:  
 S–XL

Varázslatos 
nőiesség

vonzó áron!

1190 ft

1190 ft

430 ft

590 ft

590 ft

590 ft

590 ft
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leggings
különböző mintákkal,
kislányoknak, pöttyökkel és hímzett mintával
a térdrészen, választható színek:   
kisfiúknak, csíkos, választható színek:   
56–80 cm

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

100% pamut felső 
kisfiúknak és kislányoknak,  

masnival, választható szín:  
 56–74 cm

100% pamut body  
patentos vállrésszel  
a könnyebb öltöztetéshez,
kislányoknak, nyomott mintával,  
választható színek:  
kisfiúknak, nyomott mintával, 
választható színek:   
62–92

100% pamut leggings
kisfiúknak és kislányoknak,

választható szín:  
 56–80 cm

kapucnis overall  
cipzáros,  
hímzett mintával és dekoratív fülekkel
kislányoknak, cicás mintával,
választható szín:   
kisfiúknak, medvés mintával, 
választható szín:  
56–80 cm

Játékos

őszi kollekció

a legkisebbeknek

2190 ft

750 ft

1190 ft

430 ft

430 ft

430 ft

Ajánlatunkat megtalálod a www.pepco.hu oldalon is! keress minket:
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kapucnis felső
kislányoknak,  

cipzáros, hímzett mintával,  
a kapucnin fülekkel,  
az ujjakon lyukakkal 

a hüvelykujj számára,
választható színek:   

 74–92 cm  
a body külön kapható

Farmernadrág
kislányoknak,  
koptatott hatással és nyomott mintával,
választható színek:   
74–92 cm

kapucnis kabát
kislányoknak,  

ezüstszínű csillagos  
nyomott mintával, zsebekkel,  

az ujjakon dekoratív  
masnikkal

választható színek: 
   

80–92 cm

hosszú ujjú póló
kislányoknak, Daisy vagy Minnie nyomott mintával és fodrokkal,
választható színek:   kisfiúknak, Villám McQueen nyomott mintával
és dupla ujjal, választható színek:   
74–92 cm

hosszú ujjú póló
kisfiúknak,  

nyomott mintával, 
választható színek:   

 68–92 cm

szabadidőnadrág
kisfiúknak,  

nyomott mintával, 
választható színek:   

 68–92 cm

750 ft

750 ft

1190 ft

1490 ft

1490 ft

3590 ft
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Tárolódoboz
rendező betéttel  
kétszintes, választható:  
4 l, 20 x 20 cm – 750 Ft,  
9 l, 30 x 30 cm, füllel – 1490 Ft

Fürdőszobai  
kiegészítők
választható: WC-kefe,  
fém, – 1190 Ft,  
szemetes, fém,  
dombornyomott mintával,  
3 l – 1490 Ft

Fürdőszobai szőnyeg
választható színek:   
mérete: 50 x 80 cm

fürdőszobai  kiegészítők
választható:  
henger alakú tároló – 360 Ft,  
rendező – 750 Ft

100% pamut  
törölköző

választható színek:    
különböző méretekben:

50 x 90 cm – 750 Ft,  
70 x 130 cm – 1490 Ft

Akasztó 
egy, vagy két darabból  
álló készlet, fém,  
dekoratív kidolgozással,  
ajtókra akasztható
*Egységár 2 darabos készlet esetén: 375 Ft/db.

Frissítsd fel

fürdőszobádat!

360 ft-tól

1190 ft-tól

750 ft-tól

750 ft-tól

750 ft

1790 ft

*A
z e

gy
sé

gc
so

ma
g n

em
 m

eg
bo

nt
ha

tó.
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Tárolódoboz 
füllel, vastag textil, 
különböző mintákkal és színekben: 
30 x 19 x 17 cm – 750 Ft,  
33 x 23 x 20 cm – 1190 Ft,  
40 x 28 x 22 cm – 1490 Ft

fonott kosár 
textil betéttel
választható szín:  
mérete: 32 x 24 x 15 cm

Kosár
választható színek:

    
különböző méretek: 

19 x 11 x 8 cm – 230 Ft,  
21 x 13 x 9 cm – 360 Ft,  
23 x 15 x 11 cm – 590 Ft

2 darabos 
tárolódoboz-készlet

karton, különböző nyomott mintával 
és színekben, választható:  

31 x 23 x 16 cm – 360 Ft, *Egységár: 180 Ft/db 
37 x 27 x 21 cm – 590 Ft, *Egységár: 295 Ft/db 
47 x 31 x 21 cm – 750 Ft, *Egységár: 375 Ft/db 

47 x 31 x 32 cm – 1190 Ft, *Egységár: 590 Ft/db

füles kosár
választható színek:    

különböző méretek:  
27 x 17 x 12 cm – 750 Ft,  

31 x 21 x 14 cm – 1190 Ft,  
35 x 24 x 16 cm – 1490 Ft

Doboz
fa, áttört mintával 
választható szín:   
választható: 25 x 15 x 14 cm – 1490 Ft, 
30 x 20 x 16 cm – 1790 Ft, 
35 x 25 x 18 cm – 2190 Ft

Őszi
rendszerezés

750 ft-tól

750 ft-tól

230 ft-tól

1490 ft-tól

360 ft-tól

1490 ft

*A
z e

gy
sé

gc
so

ma
g n

em
 m

eg
bo

nt
ha

tó.

Az aktuális újságunk és 132 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.


