
pénztárca barát árakon
!

pénztárca barát árakon
!

ISKOLATÁSKA 
háromrekeszes, 
merevített oldalsó 
zsebekkel, 
állítható pántokkal 
és fényvisszaverő 
részekkel

leggings
magas pamuttartalommal, 
nyomott és rátét mintával 

a térdeken,
színek: 
104–134 cm,

vagy kontrasztos 
oldalsó csíkokkal, 

színek: 
134–164 cm 

kényelmes 
mereví e

há rész

2190 Ft

590 Ft

há rész

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT 
LÁTOGASD MEG A 
PEPCO.HU/ALKALMAZAS 
WEBOLDALT!ÚJSÁGUNK INSPIRÁCIÓK ÜZLETKERESŐ

EZÉRT ÉRDEMES LETÖLTENED:

új
TÖLTSD LE A PEPCO ALKALMAZÁST

és legyél mindig naprakész 
aktuális ajánlatunkkal!

ILLETVE A KÉSZLET EREJÉIG ÉRVÉNYES.

AZ AJÁNLAT 
2019.08.01-től
2019.08.07-ig,

KERESD A
BOMBA
ÁRAKAT
ÜZLETEINKBEN!



pulóver
kötött, 
színes felirattal,
választható színek:
104–134 cm

100% pamut 
szabadidőnadrág
felirattal és színes 
oldalsó csíkokkal,
104–134 cm

pulóver
magas pamuttartalommal, 

csillámos felirattal és nyomott mintával,
választható színek:

 104–134 cm

100% PAMUT 
felső

csillámos felirattal 
és nyomott mintával,

 104–134 cm

100% pamut pulóver
fi úknak, Bosszúállók nyomott mintával, 
zsebekkel, kontrasztos csíkokkal díszített szegélyekkel,
választható színek:
104–134 cm

100% PAMUT 
HOSSZÚ ÚJJÚ PÓLÓ
elöl nyomott mintával,
választható színek:
104–134 cm  

100% PAMUT 
szabadidőnadrág
fi úknak, 
Scooby-Doo nyomott 
mintával,
választható színek:
104–134 cm

2190 Ft

750 Ft

2190 Ft

1190 Ft

590 Ft

1490 Ft 1490 Ft
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100% PAMUT HOSSZÚ ÚJJÚ PÓLÓ
fiúknak, nyomott mintával és felirattal,  

dupla ujjakkal, 
választható színek:   

 134–164 cm

BLÚZ
kockás, gallérral  
és gombokkal,  
divatos  
hosszított háttal,
134–164 cm

100% PAMUT felső
lányoknak, csillámos  

felirattal és nyomott mintával,
  134–164 cm

100% pamut  
kapucnis pulóver
cipzáras, zsebekkel,
134–164 cm

szabadidőnadrág
hálós béléssel és felirattal, 
választható színek:   

 134–164 cm

1490 Ft

750 Ft

2190 Ft

1490 Ft

2190 Ft

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

/PEPCOHU



100% PAMUT ALSÓNEMŰ SZETT
lányoknak, 3 darabos, a szett tartalma: két darab
nyomott mintás, egy darab egyszínű, 
92–128 cm
*Egységár: 173,33 Ft/db

ALSÓNEMŰ SZETT
lányoknak, 2 darabos, magas pamuttartalommal,
a szett tartalma: egy darab
nyomott mintás, egy darab egyszínű short bugyi,
92–128 cm
*Egységár: 260 Ft/db

100% PAMUT 
ALSÓNEMŰ SZETT

lányoknak, 3 darabos, 
a szett tartalma: két darab nyomott mintás, 

egy darab egyszínű, különböző színekben, 134–164 cm 
*Egységár: 173,33 Ft/db

TITOKZOKNI SZETT
lányoknak és fi úknak, 
3 pár, magas pamuttartalommal, 
különböző mintákkal és 
színekben, 23–38 méretben 
*Egységár: 120 Ft/pár

Top
lányoknak, egyszínű, 

a derékrészen vékony csíkokkal,
  134–164 cm

100% PAMUT 
ALSÓNEMŰ SZETT
fi úknak, 3 darabos, a szett 
tartalma: két darab nyomott mintás, 
egy darab egyszínű, különböző 
mintákkal és színekben, 
92–128 cm
*Egységár: 173,33 Ft/db

100% PAMUT ALSÓNEMŰ SZETT
fi úknak, 3 darabos,  a szett tartalma: két darab 
nyomott mintás, egy darab egyszínű, különböző 
mintákkal és színekben, 134–164 cm 
*Egységár: 173,33 Ft/db

BOXERALSÓ
fi úknak, magas pamuttartalommal, 

nyomott mintával, 
feliratos derékrésszel, 

134–164 cm 

BOXERALSÓ
fi úknak, magas pamuttartalommal, 

nyomott mintával, 
színes derékrésszel, 

92–128 cm 

520 Ft

360 Ft

520 Ft

520 Ft590 Ft

520 Ft

360 Ft

430 Ft
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A5 SPIRÁLFÜZET
80 oldalas, négyzethálós, 
nyomott mintával és aranyszínű 
részekkel

mini szövegkiemelő 
SZETT
6 darab, különböző 
nyomott mintákkal, 
*Egységár: 48,33 Ft/db

Írószer készlet 
műanyag tartóban,

2 ceruza, 2 toll, vonalzó és radír, 
különböző nyomott mintákkal 

ÖNTAPADÓS JEGYZETTÖMB
9 darab 60 lapos, 
különböző méretekben, 
formákban és színekben

MAPPA
A/4 méretű, nyomott mintával 

és aranyszínű betétekkel

tolltartó
egyrekeszes, cipzáras, 
nyomott mintával

360 Ft 230 Ft

290 Ft

290 Ft

290 Ft

750 Ft

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

/PEPCOHU



A5 füzet
60 oldalas, négyzetrácsos vagy vonalas,

különböző mintájú borítók

L.O.L. NAPLÓ
lakattal, különböző  
mintákkal,

L.O.L. KREATÍV KIEGÉSZÍTŐK
választható:  

matricakészlet – 5 lap,  
kaparós képek vagy  

8 kifestőből, valamint  
ecsetből és 6 festékből álló készlet

L.O.L. tolltartó
cipzáras,  
csillámos és opálos  
fényű mintával

L.O.L. HÁTIZSÁK
egyrekeszes,   

elöl opálfényű  
és csillámos részekkel,  

állítható pántokkal

750 Ft

750 Ft

360 Ft

2190 Ft

100 Ft
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tolltartó
kétrekeszes, 
cipzáras, 
opálos fényű 
vagy neoprén, 
katonai stílusú mintával

tolltartó
egyrekeszes, 
cipzáras, 
vízhatlan 
anyagból

ISKOLATÁSKA 
kétrekeszes, merevített 
háttal, oldalsó zsebekkel
és puha, állítható 
pántokkal, vízhatlan anyagból

hátizsák 
egyrekeszes, belső 
zsebbel, merevített 
háttal, oldalt és elöl zsebekkel,
puha, állítható 
pántokkal és 
fényvisszaverő 
elemekkel, 

hátizsák
egyrekeszes, 

külső zsebbel

sport hátizsák 
kétrekeszes, merevített háttal, 
merevített oldalsó zsebekkel,
puha, állítható pántokkal és fényvisszaverő részekkel, 
vízhatlan anyagból

590 Ft

1490 Ft

750 Ft

2190 Ft

2190 Ft

750 Ft

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

/PEPCOHU



Hűtőtáska
tárolódobozzal, kétféle mintával,
a doboz mérete: 13 x 19 x 10,5 cm

Uzsonnás doboz 
nyomott mintás tetővel, választható minták:

fl amingók, színe: virágok, színe: 
méretek: 19 x 12 x 6,5 cm

Salátás POHÁR
öntettartóval és villával,

színek:
magassága: 20 cm, 900 ml

KULACS
gyümölcstartóval, 
választható színek: 
magassága: 28 cm,
térfogata: 700 ml

Üveg doboz
szorosan záródó fedéllel, választható:
16 x 16 x 7,5 cm, 700 ml – 1190 Ft,
17,5 x 17,5 x 6,3 cm, 1,1 l – 1490 Ft

4 dobozból álló készlet
tetővel, egymásba 
illeszthetők, választható:
panda, béka vagy medve, 
200 ml, 300 ml, 
400 ml, 600 ml

Termosz
macskafej alakú tetővel, 
fémes csillogású, színek:  magassága: 25 cm, 320 ml

Termo bögre
macskafej alakú tetővel, 
fémes csillogású, 
magassága: 15 cm, 300 ml

praktikus 

kialakítás 

jégakkuval

360 Ft

2190 Ft

590 Ft

590 Ft
590 Ft 1790 Ft

1190 Ft-tól

Az aktuális újságunk és 147 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.


