
TÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDENNAP!

Az ajánlat 2021.06.03-tól 2021.06.16-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.

100% 
biopamut  
babaruhák
kislányoknak  
vagy kisfiúknak, 
különböző változatok:  
body, méretek:  
62-92 cm – 520 Ft,  
vagy szett - póló  
rövidnadrággal,  
méretek:  
74-98 cm – 750 Ft, 
vagy babanapozó, méretek:  
62-80 cm – 750 Ft

Certified by  
GCL-2GO3523

‘organikus’

Certified by  
CERES-0532

‘organikus’

Certified by  
CERES-0532

‘organikus’

BIOPAMUT 
A puhaság  

új szintje

520 Ft-tól



100% biopamut body
nyomott mintával,  
kislányoknak vagy kisfiúknak, méretek: 62-92 cm

100%  
biopamut 

babanapozó
kisfiúknak, 

nyomott mintával, 
méretek: 62-80 cm

100% biopamut  
együttes vagy napozó
kisfiúknak, nyomott mintával, együttes  
– póló és rövidnadrág  
zsebekkel és megkötővel a derékrészen,  
méretek: 74-98 cm  
vagy babanapozó, méretek: 62-80 cm

100% biopamut együttes
kislányoknak  
vagy kisfiúknak, a szett tartalma: felső  
és rövidnadrág, nyomott mintával,  
méretek: 74-98 cm

100% biopamut body 
 vagy babanapozó

kislányoknak, nyomott mintával,  
body, méretek: 62-92 cm – 520 Ft 

vagy babanapozó: fodros vállrésszel, 
méretek: 62-80 cm – 750 Ft
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750 Ft

750 Ft

750 Ft

520 Ft-tól

520 Ft



CEBA pelenkázó alátét
puha, nyomott mintával,  
méretek: 72 x 64 cm

CEBA pelenkázó alátét
összehajtható, puha, a szállítást megkönnyítő  

patentokkal, nyomott mintával, méretek: 80 x 50 cm

CEBA  
szoptatós párna

nyomott mintával,  
100% pamut huzattal,  

praktikusan és kényelmesen  
segít megtartani  

a babát etetés  
és más tevékenységek közben, 

 univerzális méret

NUK nyugtató cumi
szilikon, választható három különböző  

Micimackó és barátai mintával,
0-6 vagy 6-18 honapos korig, a termék  

átlátszó csomagolásban kapható

további  
minták:

további  
minták:

további  
minták:

   

   

   

BOMBA 
AJÁNLATAz újságban szereplő termékeket megtalálod üzleteinkben bomba ár jelöléssel

IW 00027 IW

IW 00027 IW

IW 00027 IW

CSAK  
MOST 

900 Ft

1200 Ft

2600 Ft

5000 Ft



sterilizáló
funkcióval

100% pamut  
babanapozó

kislányoknak, fodros vállrésszel,
Minnie Egér és Daisy rátéttel,

vagy kisfiúknak, kétszínű,
Mickey Egér nyomott mintával,

méretek: 62-80 cm,  

100% pamut body
kislányoknak, pántos, gumis mellrésszel,  
nyomott mintával, méretek: 62-92 cm

NUK Active Cup  
cumisüveg
szilikon itatócsőrrel, Micimackó és barátai  
mintával, praktikus csíptetővel, 
12 hónapos kortól, 300 ml

2 az 1-ben cumisüveg  
melegítő és sterilizáló

a szett tartalma: melegítő, 180 ml-es tál az ételek  
melegítéséhez, fedél, csipesz,tökéletes ételek és  

cumisüvegek melegítéséhez, valamint
cumik sterilizálásához

100%  
biopamut  
ruha
kislányoknak,  
nyomott mintával 
méretek: 74-98 cm

további  
minták:

   

TÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDENNAP! az ajánlat 2021.06.03-tól 2021.06.16-ig érvényes

‘organikus’
Certified by  
CERES-0532

750 Ft 1500 Ft

1500 Ft

1800 Ft

4300 Ft



felső 
99% pamut  
és 1% viszkóz,  
lányoknak,  
nyomott mintával,  
méretek:  
104-134 cm

100% pamut ruha
lányoknak, redőzött  
és masnira formázott  
hátrésszel, kockás,  
méretek: 104-134 cm

100% pamut  
rövidnadrág
lányoknak, masnival a derékrészen és visszahajtott alsó szegéllyel,  
oldalán gombokkal, pöttyös mintával, méretek: 104-134 cm

felső 
95% pamut és 5% elasztán,  
lányoknak, bordázott,  
eldolgozatlan ujjakkal  
és alsó szegéllyel,  
méretek: 134-164 cm

100% pamut rövidnadrág
lányoknak, megkötővel a derékrészen,  
kontrasztos betétekkel, nyomott mintával, méretek: 134-164 cm

ruha  
95% pamut  

és 5% elasztán,  
lányoknak, pántos,  
nyomott mintával,  

méretek:  
134-164 cm

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

/PEPCOHU

750 Ft

750 Ft

600 Ft

1500 Ft

1200 Ft

1200 Ft



egyberészes fürdőruha**
lányoknak, nyomott mintával,  
méretek: 92-128 cm

bikini
lányoknak, kétrészes, 

állítható, csíkos,  
méretek: 134-164 cm

egyberészes 
fürdőruha 
lányoknak,
fodrokkal,
3D betéttel és
nyomott mintával,
méretek:
92-128 cm

papucs
szandál fiúknak, Minyonok
mintával, gumis saroktartóval, méretek: 22-32**,
papucs lányoknak, virágos nyomott mintával,  
méretek: 32-37, vagy papucs fiúknak, felirattal,  
méretek: 33-39

bikini
lányoknak, kétrészes, bordázott,  

sportos felsővel, nyomott mintával,  
méretek: 134-164 cm

fürdőnadrág
fiúknak, dinoszauruszos  
nyomott mintával,  
méretek: 92-128 cm,  
vagy betűs mintával,  
méretek: 134-164 cm

fürdőnadrág
fiúknak, nyomott mintával, méretek: 92-128 cm,  

vagy megkötővel a derékrészen, méretek: 134-164 cm

**A termék a kiemelt üzletekben kapható.
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20.HCN.22720 HOHENSTEIN HTTI

750 Ft

750 Ft

750 Ft

1500 Ft

1500 Ft

1200 Ft

1200 Ft



bikini  
felső  
megkötővel  
hátul és a nyakban,  
nyomott mintával,  
méretek: S-XXL

bikini  
alsó 
oldalán  
megkötővel,  
nyomott mintával,  
méretek:  
S-XXL

bikini alsó  
vagy felső
csíkos, alsó,  
méretek: S-XXL – 1200 Ft
felső, merevített, nyakbakötős,  
méretek: S-XL – 1500 Ft

bikini alsó vagy felső
alsó, nyomott mintával,  
méretek: S-XXL – 1200 Ft
felső, merevített,  
nyakbakötős, nyomott mintával, 
méretek: S-XL – 1500 Ft

papucs
széles textil pántokkal,  

méretek: 36-41

papucs
aranyszínű  
nyomott mintával,  
méretek: 36-41

BOMBA 
AJÁNLATAz újságban szereplő termékeket megtalálod üzleteinkben bomba ár jelöléssel

750 Ft

750 Ft

750 Ft

1200 Ft-tól

1200 Ft-tól

1200 Ft



felső
magas  
pamuttartalommal,
nyomott mintával,  
méretek: S-XXXL

ruha 
100% viszkóz anyag,  

bohém stílusú, 
pántos,  

laza szabású,  
nyomott mintával,  

méretek: 36-44
szoknya 
megköthető és gumis  
derékrésszel, oldalt  
sliccelt, laza  
szabású, csíkos,  
méretek: S-XXL

felső 
magas  
pamuttartalommal  
és elasztánnal,  
pántos, sima,  
méretek: S-XXL

szoknya
magas pamuttartalommal,
nyomott mintával,
méretek: S-XXXL

további  
minták:

további  
minták:
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SHO20 157158 TESTEX

750 Ft

600 Ft

2200 Ft

2200 Ft

2900 Ft



rövidnadrág
98% pamut  
és 2% elasztán,  
zsebekkel és pamut  
díszkendő övvel,  
méretek: 34-42

felső 
100% viszkóz anyag,  
fodorral és ovális  
alsó szegéllyel,  
Frida Kahlo  
nyomott mintával,  
méretek: S-XXL

100% pamut felső
V-nyakú, A kis hableány  
nyomott mintával,  
méretek: S-XXL

rövidnadrág
magas pamuttartalommal,  
zsebekkel és ferde vágással,  
méretek: 34-42

100% pamut  
felső
Frida Kahlo 
dombornyomott
mintával, 
méretek: S-XXL

100% pamut felső
meghosszabbított  
hátsó résszel, sima,  
méretek: S-XXXL

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

1500 Ft

1500 Ft

1200 Ft

2200 Ft

2200 Ft

2900 Ft



piknik edények
műanyag, dombornyomott  
geometrikus mintával,  
különböző változatok:  
pohár, 400 ml – 300 Ft,
borospohár, 300 ml – 300 Ft,
tányér, ø 20 cm – 300 Ft,
kis tál, ø 15 cm – 300 Ft,
nagy salátástál, ø 25 cm – 750 Ft

befőttesüveg
dombornyomott  
felirattal és színes  
mintás tetővel, 
különböző változatok: 
térfogat: 950 ml – 360 Ft,
2 darabos befőttesüveg  
készlet, 2 x 700 ml - 600 Ft

3 darabos  
befőttesüveg készlet
dombornyomott felirattal és színes  
mintás tetővel, 3 x 320 ml

befőttesüveg**
üveg, zöld, kék vagy rózsaszín 

fogantyús tetővel  
és tömítéssel, 2,8 l 

reszelő 
kétoldalas,  
különböző méretű  
lyukakkal, álló,  
praktikus  
kitolható  
tárolóval,  
könnyen  
tisztán tartható

további  
színváltozat:

további  
minták:

**A termék a kiemelt üzletekben kapható.

választható színek:
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750 Ft

600 Ft

360 Ft-tól

300 Ft-tól

1200 Ft



kosár
fonott, kötél füllel,  
különböző változatok: 
ø 26 cm, mag. 22 cm – 1800 Ft,
ø 30 cm, mag. 25 cm – 2200 Ft

takaró
méretek:  

130 x 170 cm

párna
100% pamut huzattal,  
méretek: 35 x 50 cm

párna
100% pamut  

huzattal,  
méretek:  

45 x 45 cm

viaszosvászon asztalterítő  
méretek: 140 x 180 cm

párnahuzat
méretek:  

40 x 40 cm

váza
kerámia, dombornyomott  

mintával, ø 11.5 cm, mag. 20 cm

BOMBA 
AJÁNLATAz újságban szereplő termékeket megtalálod üzleteinkben bomba ár jelöléssel

SHHO 094418 TESTEX

SHHO 094418 TESTEX

18.HIN.39760 HOHENSTEIN HTTI

750 Ft

1500 Ft

1800 Ft-tól

1200 Ft

1200 Ft

2200 Ft2200 Ft



100% pamut
póló vagy

rövidnadrág
kisfiúknak,  

nyomott mintával,  
póló, méretek:  

80-98 cm – 430 Ft, 
rövidnadrág, méretek:  

74-98 cm – 600 Ft

póló 
95% pamut és 5% viszkóz,  

fiúknak, nyomott mintával,  
méretek: 98-134 cm

póló 
95% pamut  
és 5% viszkóz,  
fiúknak,  
nyomott mintával,  
méretek:  
134-170 cm 

100% pamut  
rövidnadrág
fiúknak, 
nyomott mintával,  
méretek: 134-164 cm 100% pamut  

rövidnadrág
fiúknak, megkötővel  
a derékrészen,  
nyomott mintával,  
méretek: 104-134 cm

baseball sapka 
fiúknak, hátul állítható kapcsokkal,  

focilabda mintával,  
fejkörméret: 52-56 cm2 darabos  

body szett
100% pamut  
vagy magas  
pamuttartalommal,  
kisfiúknak,  
nyomott mintával, 
méretek: 
 62-92 cm

100% pamut  
trikó

fiúknak,  
nyomott mintával,  

méretek: 98-134 cm

600 Ft

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

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.
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750 Ft

600 Ft

430 Ft-tól

430 Ft

1500 Ft

1200 Ft


