
többet  
kevesebbért...
mindennap!

ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES.

AZ AJÁNLAT 
2019.06.06-tÓl
2019.06.12-ig,

100% PAMUT  
felső
nőknek,  
spanyol stílusú, 
egyszínű,  
választható színek:   
vagy kétféle nyomott mintával,
S–XXL

750 Ft

BOMBA 
ÁR

NYÁRI  
ÉLMÉNYEKstílusosan
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100% PAMUT  
ujjatlan  
felső
nőknek,  
elöl nyomott  
mintával,  
hátul egyszínű, 
választható  
színek:   
S–XXL 

ruha
nőknek, viszkóz,  
gombokkal, zsebekkel  
és megköthető  
derékrésszel, 
36–44 méretben

100% pamut  
farmerruha

nőknek,  
spanyol stílusú,  

a derékrésznél húzott,  
alul fodros, 

 36–44 méretben

100% pamut  
felső
nőknek, hímzett  
és rojtos mintákkal, 
választható színek:   
S–XXL

nadrág
nőknek, viszkóz,  
zebracsíkos  
nyomott mintával, 
36–44 méretben

rövidnadrág
nőknek, csipkével díszített,  
megköthető derékrésszel, 
választható színek:   

 XS–XL

1190 Ft

1490 Ft

2190 Ft

2190 Ft

1490 Ft

2890 Ft
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rövidnadrág
fiúknak,  

nyomott mintával,  
megköthető derékrésszel,   
választható színek:   

 134–164 cm

Felső
lányoknak, csíkos,  

csillámos nyomott mintával,  
az alján és az ujjrészen  

pomponokkal, 
választható színek:   

 134–164 cm TRIKÓ
fiúknak, pálmaleveles  

nyomott mintával, 
választható színek:   

 134–164 cm

farmer  
rövidnadrág
lányoknak,  
rojtos szárral, 
134–164 cm

100% PAMUT  
ujjatlan felső
lányoknak, 
nyomott mintával,  
134–164 cm

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

1190 Ft

1790 Ft

590 Ft

750 Ft

1190 Ft

1490 Ft

STÍLUSOS  
EGYÜTTESEK  

A NYÁRI

utazásokhoz
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TRIKÓ
fiúknak, csíkos,  

kaktuszos nyomott mintával, 
választható színek:   

 104–134 cm

100% pamut  
kezeslábas
lányoknak,  
pántos, pöttyös  
nyomott mintával, 
választható színek:  

  
104–134 cm

100% PAMUT  
ruha 
lányoknak, nyomott 
mintával, fodros ujjakkal, 
hátul mélyebb 
kivágással, derekrészen
pliszírozott,
választható színek:   
104–134 cm

rövidnadrág
fiúknak,   

nyomott mintával,  
színátmenetes, 

választható színek: 
  

 104–134 cm

100% PAMUT  
felső

lányoknak,  
nyomott mintával, 

választható színek:   
 104–134 cm

100% pamut  
farmerszoknya

lányoknak,  
vékony derékrésszel  

és ráncolással,
  104–134 cm

1190 Ft

590 Ft

590 Ft

750 Ft

590 Ft

1490 Ft

1190 Ft

Póló
fiúknak, nyomott mintával, 
választható színek:   
104–134 cm
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bikini felső
nőknek, különböző változatok: 
egyszínű, dekoratív,  
csíkos gumiszalaggal,
színe:  – 1490 Ft
nyomott mintával  
és áttört csipkés rátéttel,  
nyakbakötős,
színe:  – 1790 Ft, 
S–XL

bikini alsó
nőknek, különböző változatok: 
egyszínű, dekoratív,  
csíkos gumiszalaggal, színe: 
nyomott mintával,  
csípőnél megköthető, színe:  
 S–XL

VIETNÁMI papucs
nőknek, nyomott mintával, 

 36−41 méretben

bikini felső 
nőknek, csíkos,  
flamingós nyomott mintával, 
S–XXL

bikini alsó 
nőknek, csípőnél megköthető,  

csíkos, flamingós nyomott mintával, 
 S–XXL

strandtáska
nyomott mintával és  

csíkos fülekkel,  
mérete: 45 x 36 cm

VIETNÁMI papucs
nőknek, platform,  
nyomott mintával, 

választható színek:    
 36−41 méretben 

1190 Ft

750 Ft

1490 Ft-tól

750 Ft

360 Ft

750 Ft

2190 Ft
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strandtáska
lányoknak, csíkos nyomott és mintával  
és fonott zsinórfülekkel, mérete: 29 x 29 cm

Úszónadrág
fiúknak, nyomott mintával, 

 gumis derékkal  
és béléssel, 
 92–128 cm

Fürdőruha 
lányoknak, egyrészes,  

neonszínű nyomott mintával,
  92–128 cm

VIETNÁMI papucs
lányoknak,  

nyomott mintával,
  22–30 méretben

Fürdőruha 
lányoknak, kétrészes,  
neonszínű csíkos nyomott mintával,
134–164 cmÚszónadrág

fiúknak, nyomott mintával,  
megköthető derékrésszel,  
béléssel,
134–164 cm

VIETNÁMI papucs
nyomott mintával,
lányoknak, 31–36 méretben  
fiúknak, 31–39 méretben

1190 Ft

1190 Ft

750 Ft

750 Ft

360 Ft

750 Ft

360 Ft
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TOLLASLABDA  
SZETT
két darab ütő, 
két darab tollaslabdával
és táskával,
három színben
választható  

úszógumi
felfújható,  

12 hónapos korig,  
ø 68 cm

FELFÚJHATÓ MEDENCE
vízi állatos nyomott mintával,  
ø 152 cm, magassága: 30 cm

VÍZIBOMBA LUFI KÉSZLET
100 darados, három színből áll 

*Egységár: 21.9 Ft/db

homokozó  
készlet
nyomott mintával,
kiegészítőkkel,  
különböző változatok:  
Jégvarázs, Én kicsi pónim,  
Verdák vagy Micimackó

1190 Ft

2190 Ft

2890 Ft

1190 Ft

1490 Ft

SZÓRAKOZÁS

a szabadban



Az aktuális újságunk és 141 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. Az egységcsomagok nem megbonthatóak.

befőttesüveg 
szett  

különböző tetőkkel, 
választható színek:     

választható: 
2 darabos szett, magassága: 13,3 cm  

*Egységár: 295 Ft/db
3 darabos szett, magassága: 13,3 cm  

*Egységár: 196.66 Ft/db

Tölcsér vagy  
BEFŐTTESÜVEG NYITÓ
tölcsér, ø 12,5 cm, színek:   – 150 Ft,
befőttesüveg nyitó, színek:   – 360 Ft  

Befőttesüveg
különböző tetőkkel, 

választható színek:     
magassága: 16,7 cm 

vágódeszka késsel
mintával, 
választható színek:    
a vágódeszka mérete: 18 x 29 cm,  
a kés pengehossza: 17 cm

Befőttesüveg 
tetővel,  
a tető választható
színei:     
3 l

befőttesüveg  
csatos tetővel, 
a tető választható 
színei:     
3 l

matricák  
befőttesüvegre

8 darabos, 
különböző méretekből álló  

matricaív 

Citrusfacsaró 
műanyag,  

gyümölcslétartóval és tetővel, 
választható színek:     

SALÁTÁS TÁL
műanyag, 
választható színek:     
különböző változatok:  
ø 14,5 cm, 750 ml – 150 Ft, 
ø 23 cm, 3 l – 360 Ft

ÜVEGPALACK
parafa dugóval

1190 Ft

360 Ft

360 Ft

360 Ft

750 Ft

590 Ft

590 Ft

1190 Ft

150 Ft-tól

150 Ft-tól

ŐRIZD MEG 

a nyár ízét!


