
gyerekjármű
buborékfújóval 
tárolórekesszel, választható: 
tűzoltóautó vagy rendőrautó, 
a buborékfújó folyadék  
külön kapható

VÁR A

gyerek sátor
Mancs Őrjárat vagy
Minnie Egér mintával
méretek:  
100 x 100 x 140 cm

3700 Ft

4300 Ft

további  
minták:

   

további  
minták:

   

Az ajánlat 2021.05.20-tól 2021.06.02-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.

TÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDENNAP!



medence 
felfújható,  
ø 180 cm, mag. 43 cm, 
3 évnél idősebb  
gyermekek számára

sétáló dinoszaurusz 
mozgó állkapoccsal, végtagokkal és farokkal, hanggal, 
méretek: 30,5 x 17,8 cm, 3 évnél idősebb gyermekek számára,  
a készlet tartalmazza az elemeket

Cave Club 
baba 
tartozékokkal, 
4-féle különböző  
változatban

Mancs Őrjárat 
akciófigura
mozgatható  
végtagokkal,  
választható: Chase,  
Marshall, Zuma, Skye,  
Rocky vagy Rubble

Mancs Őrjárat 
távirányítós autó 
távirányítóval, elérhető kétféle változatban:  
Chase - rendőrautó 
vagy Marshall - tűzoltóautó,  
3 évnél idősebb gyermekek számára, 
az elemek külön kaphatók

50-150 sp in

150-300 sp in

további  
minták:

  

2900 Ft

1500 Ft
3700 Ft

3700 Ft

3700 Ft

az ajánlat 2021.05.20-tól 2021.06.02-ig érvényesTÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDENNAP!



takaró 
Looney Tunes Lola Bunny  
nyomott mintával, 
méretek: 130 x 170 cm 

kosár
hálós, 

összecsukható, 
fogantyúval, 
Mickey Egér 

vagy Minnie Egér 
nyomott mintával,  

méretek: 
35 x 35 x 55 cm

párna
Looney Tunes Lola Bunny  

nyomott mintával,  
méretek: 40 x 40 cm Barbie baba  

és Chelsea
szülinapos készlet,  

3 állatkával  
és tartozékokkal

unikornis
plüss,  
rózsaszín 
vagy fehér,  
hossz: 80 cm

fejlesztő zongora 
Peppa Malac vagy Mancs Őrjárat  
mesehős figurákkal, 
18 hónaposnál idősebb gyermekek számára

fagyikészítő gyurma készlet
a szett tartalma: 5 x 56 g tégely  
gyurma, kinyomó állvány,  
valamint tartozékok formázáshoz és díszítéshez,  
3 évnél idősebb gyermekek számára 

SH025 126239 TESTEX

900 Ft

1500 Ft

2200 Ft

2200 Ft

3700 Ft

3700 Ft

4300 Ft

BOMBA 
AJÁNLATAz újságban szereplő termékeket megtalálod üzleteinkben bomba ár jelöléssel

további  
minták:

  

további  
minták:

  



100% pamut együttes
kislányoknak, a szett tartalma: 
ruha fodorral a derékrészén és
101 kiskutya nyomott mintával,
masnis hajpánttal, méretek: 74-98 cm

kisfiú együttes
100% pamut vagy 99% pamut  
és 1% viszkóz, kisfiúknak,  
a szett tartalma:  
póló és rövidnadrág,  
Medvetesók  
nyomott  
mintával,  
méretek:  
74-98 cm

csörgő vagy  
szundikendő
Tigrissel, Micimackó és barátai
mesefigurával, puha,  
kellemes tapintású anyagból

csörgő vagy  
szundikendő

Malackával,
Micimackó és barátai

mesefigurával,  
puha, kellemes  

tapintású anyagból

kisfiú együttes
a szett tartalma: 100% pamut ujjatlan body,

nyomott mintával, és 99% pamut és 1% viszkóz rövidnadrág,
kenguruzsebbel, méretek: 62-92 cm

100% pamut
body
kislányoknak,  
redőzött,  
csíkos  
ruhácskával,  
masnival,  
méretek:  
62-92 cm

zenélő játék 
Micimackó és barátai  
mesefigurával, akasztóval 
és tükörrel,  
kellemes,  
lágy hangokkal, puha  
tapintású anyagból

további  
minták: 

  

TÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDENNAP! az ajánlat 2021.05.20-tól 2021.06.02-ig érvényes

1500 Ft

1500 Ft

1500 Ft

1500 Ft 1800 Ft

1200 Ft

1200 Ft



100% pamut  
rövidnadrág

fiúknak,  
díszvarrással,  

zsebekkel és megköthető  
derékrésszel, a lábszáron  

nyomott mintával,  
méretek: 134-164 cm

baseball  
sapka 
fiúknak,  
Garfield  
nyomott mintával,  
hátul állítható  
kapcsokkal,  
fejkörméret: 52-56 cm

100% 
pamut  

póló
fiúknak, 
Garfield  

nyomott mintával,  
fehér vagy  

sötétkék, 
méretek:  

134-164 cm

kalap
lányoknak, áttört mintával,  

színes betéttel,  
fejkörméret: 52-56 cm

100% pamut felső
lányoknak, átfordítható flitterekkel,  
méretek: 134-164 cm

kertésznadrág
98% pamut  

és 2% elasztán, 
lányoknak, 
zsebekkel,  
koptatott, 

méretek: 134-164 cm

Oszd meg velünk véleményed te is, és nézd meg, hogy mások mit gondolnak
@PEPCOHUFACEBOOK.COM 

/PEPCOHU

750 Ft

1500 Ft

1500 Ft1200 Ft

1200 Ft

2900 Ft



rövidnadrág 
magas  
pamuttartalommal, fiúknak,  
zsebekkel és megköthető  
derékrésszel, Mancs Őrjárat  
nyomott mintával,  
méretek: 104-134 cm

ruha 
magas  

pamuttartalommal, lányoknak,  
Mancs Őrjárat nyomott mintával,

méretek: 104-134 cm

100% pamut 
trikó** 
fiúknak,  
Mancs Őrjárat  
nyomott mintával,  
méretek:  
104-134 cm

** A termék a kiemelt üzletekben kapható.

rövidnadrág 
98% pamut és 2% elasztán, 

lányoknak, zsebekkel  
és megköthető derékrésszel,  

Mancs Őrjárat nyomott mintával,  
méretek: 104-134 cm

100% pamut felső**
lányoknak, fordokkal 
a vállrészen,  
Mancs Őrjárat nyomott mintával,  
méretek: 104-134 cm

felső 
98% pamut és 2% elasztán,  
lányoknak, Mancs Őrjárat  
nyomott mintával,  
méretek: 104-134 cm

TÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDENNAP! az ajánlat 2021.05.20-tól 2021.06.02-ig érvényes

1200 Ft 1200 Ft

1200 Ft

1200 Ft

1200 Ft

1200 Ft



rövidnadrág
mikroszálas anyagból,  
fiúknak, megköthető  
derékrésszel és  
nyomott mintával,  
méretek: 104-134 cm

100% pamut rövidnadrág
fiúknak, zsebekkel, megköthető derékrésszel  

és nyomott mintás kontrasztos betétekkel,  
méretek: 104-134 cm

rövidnadrág
magas pamuttartalommal és elasztánnal,  
lányoknak, zsebekkel,  
csillagos nyomott mintával,  
méretek: 104-134 cm

100%  
pamut póló 
fiúknak,  
nyomott mintával,  
méretek: 104-134 cm

100% pamut trikó**
fiúknak, nyomott mintával,  

méretek: 98-134 cm

**
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BOMBA 
AJÁNLATAz újságban szereplő termékeket megtalálod üzleteinkben bomba ár jelöléssel

további  
minták:

  

további  
minták:

  

750 Ft

600 Ft

100% pamut felső**
lányoknak,  

masnival a vállrészen 
és ovális nyakkal,  

méretek: 104-134 cm 

600 Ft

600 Ft

100% pamut rövidnadrág  
lányoknak, oldalt fodrokkal, masnival  

és nyomott mintával, méretek: 104-134 cm

600 Ft

1500 Ft

1200 Ft



pizsama
lányoknak, a szett tartalma: 
100% pamut felső és rövidnadrág  
nagyon magas pamuttartalommal,  
101 kiskutya nyomott mintával,  
méretek: 92-128 cm

100% pamut hálóing
női, 101 kiskutya nyomott mintával,  
méretek: S-XXL

3 titokzokni szettben**
magas pamuttartalommal,  
poliamiddal és elasztánnal,  

női, 101 kiskutya mintával,  
méretek: 35-38 vagy 39-42

*Egységár: 250 Ft/pár

100% pamut pizsama
női, 101 kiskutya  
nyomott mintával, méretek: S-XL

2 darabos alsó szett 
95% pamut és 5% elasztán, női,
101 kiskutya nyomott mintával,
méretek: S-XXL
*Egységár: 375 Ft/db

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 044554 TESTEX
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az ajánlat 2021.05.20-tól 2021.06.02-ig érvényesTÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDENNAP!

750 Ft

750 Ft

1800 Ft

1200 Ft

2200 Ft



hálóing
nagyon magas 

pamuttartalommal, 
 lányoknak,  
101 kiskutya  

nyomott mintával,  
méretek: 134-164 cm

hálóing
nagyon magas pamuttartalommal,  

lányoknak, fodros vállrésszel, 
101 kiskutya nyomott mintával,  

méretek: 92-128 cm

pizsama
fiúknak, a szett tartalma:  
100% pamut felső és rövidnadrág  
nagyon magas pamuttartalommal,  
101 kiskutya nyomott mintával,  
méretek: 92-128 cm

pizsama
fiúknak, a szett tartalma:  
felső nagyon magas  
pamuttartalommal  
és 100% pamut rövidnadrág,  
101 kiskutya 
nyomott mintával,  
méretek: 134-176 cm

pizsama
férfi, a szett tartalma: felső nagyon  
magas pamuttartalommal és 100% pamut  
rövidnadrág, 101 kiskutya nyomott mintával,  
méretek: M-XXL

Vásárolj gondtalanul! 
30 napos pénzvisszafizetési garancia áll rendelkezésedre, ha meggondolnád magad 30

1800 Ft

1200 Ft
1200 Ft

1200 Ft 1200 Ft



100% pamut  
miniszoknya
puha anyagból,  
testre simuló  
szabással, zsebekkel,  
gumis és megköthető  
derékrésszel,  
méretek: S-XXL

miniszoknya 
95% pamut  
és 5% elasztán,  
puha  
anyagból,  
testre simuló  
szabással,  
gumis derékrésszel,  
méretek: S-XXL

ruha  
vállakat  
szabadon hagyó  
nyakrésszel,  
spanyol  
stílusú,  
hímzett  
fodorral, 
övvel,  
méretek:  
36-44

100% pamut  
ruha

V-nyakú, 
lágyan eső ujjakkal,  
gumis derékrésszel,  

nyomott mintával,  
méretek: 36-44

felső
100% viszkóz anyag,  
vállakat szabadon  
hagyó nyakrésszel  
és megköthető alsó szegéllyel,  
nyomott mintával,  
méretek: 36-46

100% pamut
felső
vállakat szabadon hagyó,  
fodros nyakrésszel  
és lekerekített alsó szegéllyel,  
méretek: 36-46

további  
minták:

 

TÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDENNAP! az ajánlat 2021.05.20-tól 2021.06.02-ig érvényes

1800 Ft

1800 Ft

1200 Ft

2200 Ft

2200 Ft

2900 Ft



illatszett 
díszkalitkában,  
a szett  
tartalma:  
diffúzor  
művirágokkal,  
Lilac blossom  
illatú 
illóolaj,  
pálcikák,  
ø 14 cm,  
mag. 20 cm

ülőke 
velúr borítással, 
díszvarratokkal és gombokkal,  
ø 38 cm, mag. 38 cm

képkeret  
méretek: 10 x 15 cm,  

szív alakú függesztékkel

növénytartó állvány 3 virágcserépnek 
fém, festett,  
méretek: 69 x 14,5 x 55,5 cm

párna 
szív alakú,  
műszőrme  
huzattal,  
méretek:  
40 x 45 cm

nyaklánc 
M betű medállal,  

45 cm és 50 cm  
hosszúságú  

dupla  
lánccal 

SHHO 094418 TESTEX

BOMBA 
AJÁNLATAz újságban szereplő termékeket megtalálod üzleteinkben bomba ár jelöléssel

további  
minták:

  

további  
minták:

  

750 Ft

600 Ft1500 Ft

1800 Ft

4300 Ft

7300 Ft



futóbicikli
állítható magasságú  
kormánnyal és üléssel,  
maximális terhelhetőség: 20 kg,  
10’’ kerekek, mag. 49 cm, 
2 évnél idősebb gyermekek számára

felfújható 
játszótér 

a kerti  
locsolótömlőre  

közvetlenül csatlakoztatható 
spriccelő vulkánnal,  

csúszdával, pálmafákkal 
és egy vízi  

lávapárnával, 
méretek:

265 x 104 x 265 cm, 
2 évnél idősebb  

gyermekek számára

óriásbuborék készítő szett 
a szett tartalma: 3 buborékkészítő gyűrű,  
edény a folyadéknak, ø 40,5 cm és  
500 ml folyadék, kétféle színváltozatban, 
3 évnél idősebb gyermekek számára

játékbaba
hattyú vagy 
flamingó alakú 
úszógumiban,  
mag. 23 cm

  

további  
minták:

  

további  
minták:

többet  
kevesebbért...
mindennap!

Lépj velünk kapcsolatba

facebook.com 
/PEPCOHU

pepco.huPepco  
applikáció

@pepcohu

Vásárolj 
gondtalanul

Használd ki a 30 napos 
pénzvisszafizetési 

garanciát. 
A 30 napos 

pénzvisszafizetési 
garancia szabályai 
a pepco.hu oldalon 

találhatók.

30
Ügyfélszolgálat

Hétfő – péntek: 
9:00 – 17:00

E-mail:  
ugyfelszolgalat@pepco.hu

Telefonszám: 
+36 1 701 0424

2900 Ft

2900 Ft

5800 Ft

11100 Ft

Különleges ajánlat, mely érvényes a megadott időpontban, illetve a készlet erejéig.  
A képek tájékoztató jellegűek és kis mértékben eltérhetnek a valóságtól. Eladás csak háztartási mennyiségben. Az árak bruttó árak és forintban értendők.  

*Az egységcsomagok nem megbonthatóak. **A termékek csak kiemelt üzleteinkben elérhetőek a készlet erejéig.

CSAK  
MOST 


