
ujjatlan felső
nőknek, pamut,  

elasztánnal, egyszínű,  
különböző színekben, 

 S–XXL 

100% pamut  
rövidnadrág

nőknek, nyomott mintával,  
különböző változatok: 

színek:   – 1190 Ft 
zebracsíkokkal vagy levelekkel,  

fekete szegéllyel a derékrészen, 
színek:   – 1490 Ft, 

 XS–XL

Stílusosan
A MELEG NYÁRI NAPOKON IS

Elasztikus 
anyag, amely  

IGAZODIK A TEST  
ALAKJÁHOZ

750 Ft

BOMBA 
ÁR

1190 Ft-tól

többet  
kevesebbért...
mindennap!

ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES.

AZ AJÁNLAT 
2019.06.27-től
2019.07.10-ig,



ujjatlan felső
nőknek, viszkóz,  
bő szabású, nyomott mintával,
alul lekerekített, 
S–XXL

ruha
nőknek, ingszabású,  

kockás, gombos,
megköthető derékrésszel,

  36–44 méretben

felső
nőknek, virágos nyomott mintával, V kivágással,  
elöl lekerekített, hátul hosszított,  
választható színek:   
36–44 méretben

ujjatlan felső
nőknek, egyszínű, 
megköthető szalaggal a dekoltázson,  
bő szabású, 
választható színek:   
S–XXL

100% pamut  
felső
nőknek, 

V-nyakú, 
 dombornyomott mintával, 

S-XXL

ujjatlan felső
nőknek,  
pántos,  

elöl átlapolással,  
alul lekerekített,

választható színek: 
  

 36–44 méretben 

FELSŐ
nőknek,   

bő szabású, 
 36–44 méretben

miniszoknya
nőknek, színes  

virágos nyomott mintával,  
 S–XXL

1490 Ft

1490 Ft

1490 Ft

1490 Ft

1490 Ft

1190 Ft

1190 Ft

2190 Ft
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nadrág
lányoknak, pamut,  

testhezálló, szűkszabású,
leopárdos nyomott mintával,

  134–164 cm

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

100% pamut  
póló
fiúknak,  
nyári mintákkal és felirattal,  
választható színek:   
134–164 cm

100% pamut  
felső
lányoknak,  
nyomott mintával  
és rátéttel,
választható színek:   
134–164 cm

TRIKÓ
fiúknak,  

hátul nyomott mintával,  
színátmenetes,

választható színek: 
  

 134–164 cm

IZGALMAS
NYÁRI

PILLANATOK
mindig  

stílusosan
1190 Ft

1190 Ft

1190 Ft

2890 Ft

750 Ft
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100% pamut  
póló
fiúknak, dinoszauruszos  
nyomott mintával és felirattal, 
104–134 cm

100% pamut  
felső
lányoknak,  
zebracsíkos nyomott mintával,  
alul rojtokkal, 
104–134 cm

ruha
lányoknak,  

derékrészen húzott,  
pöttyös mintával, 

 104–134 cm

leggings
lányoknak,  
Minnie egér nyomott mintával,
választható színek:   
104–134 cm

100% pamut  
póló
fiúknak, nyomott mintával:
Mickey egér, színek:  
vagy Bosszúállók, színek:   
104–134 cm

1190 Ft

1190 Ft

1190 Ft

750 Ft

750 Ft
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HÁMOZÓ SZETT
3 darabos, 

 választható színek:
   

*Egységár: 120 Ft/db

ITALOS palack
parafa dugóval, kétféle  
változatban: átlátszó,  
dombornyomott mintával  
vagy matt, egyszínű,  
700 ml

2 késből álló készlet  
vágódeszkával
kétféle nyomott mintával,
színek:    
a vágódeszka mérete: 31,5 x 21,5 cm,  
a kések élhossza: 13 cm, 18 cm

Szilikon  
nyújtólap
választható színek:    
méretek:  50 x 70 cm

Üveg vágódeszka
szilvás vagy almás nyomott mintával, 
mérete: 20 x 30 cm

SÜTŐFORMa
választható méretek:  
ø 13 cm – 520 Ft,  
ø 26 cm – 1490 Ft

sütőforma 
levehető aljjal,  

tapadásmentes  
bevonattal,

ø 28 cm

tortatartó
kerek, füllel,

választható színek:    
ø 34 cm, magassága: 15,6 cm

KÉSZÜLJ FEL
a tökéletes  

pillanatokra!

1490 Ft

1790 Ft

1190 Ft

2190 Ft

750 Ft

590 Ft

360 Ft

520 Ft-tól
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Képkeret
mérete: 10 x 15 cm, 
csíkos mintával 

párnahuzat
mikroszálas,  

mérete: 40 x 40 cm

REGGELIZŐ SZETT
szafari mintákkal,  

választható:  
bögre, 320 ml – 360 Ft,  

müzlis tál, ø 13 cm, magassága: 6 cm – 430 Ft 
3 pohárból álló készlet*, 380 ml - 750 Ft

*Egységár: 250 Ft/db

műnövény
kétféle változatban,  
ø 12 cm, magassága: 40 cm

ÉKSZERES DOBOZ
a tetején rozetta jellegű 
nyomott mintával,  
mérete: 18 x 18 x 6 cm

Puff
műszőrme kárpitozás,  
leopárdmintás, mérete:  
ø 33 cm, magassága: 32 cm

lámpás
válaszható méretek: 

12 x 12 x 32 cm – 1490 Ft, 
17 x 17 x 44 cm – 3590 Ft

TEREMTS 
SZAFARI

HANGULATOT

 otthonodban!

3590 Ft

1490 Ft

1490 Ft 750 Ft

360 Ft

360 Ft-tól

1490 Ft-tól
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TAKARÓ
mikroszálas, különböző változatok: 
zebracsíkos, színe: 
vagy leopárdmintás, színe:  
mérete: 130 x 170 cm

párnahuzat
mikroszálas,  

mérete: 40 x 40 cm

Összehajtható kosár
textil, geometrikus mintával,  
ø 32 cm, magassága: 39 cm

párna
paszománnyal,  
rojttal,  
mérete: 35 x 50 cm

Kaspó  
dombornyomott  

mintával, lábakkal,
választható színek: 

   
ø 15 cm, magassága: 15 cm

1490 Ft

1490 Ft1490 Ft

750 Ft

750 Ft
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4 törlőkendőből  
álló készlet
mikroszálas, egyszínű  
és mintás darabok,  
mérete: 30 x 30 cm
*Egységár: 72,5 Ft/db

Szilikon szemétlapát  
seprűvel

TÁROLÓDOBOz
átlátszó, csíptetős zárás, különböző változatok:  

4,5 l, 29 x 20 x 12 cm – 590 Ft, 12,5 l, 39 x 29 x 15,5 cm – 1190 Ft, 
30 l, 39 x 29 x 35 cm – 1490 Ft, 40 l, kerekekkel, hosszú fogantyúval,  

58 x 39 x 25 cm – 2190 Ft

Szilikon kefe 
edényekhez vagy üvegekhez

Szilikon seprű  
vízlehúzóval

VÁLLFAKÉSZLET
különböző változatok: szürke, csúszásgátló  
bevonattal, 3 darabos, *Egységár: 196,66 Ft/db 
vagy átlátszó, buborékokkal,  
6 darabos, *Egységár: 98,33 Ft/db

 

 

  

 
 

 

KÉNYELEMRE 
felkészülve

1190 Ft

750 Ft

590 Ft

290 Ft

290 Ft

590 Ft-tól

• hatékony
takarítás

• minden
padlófelületre

• könnyed
tisztítás

PRAKTIKUS
    TÁROLÁS

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.

Az aktuális újságunk és 145 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


