
további  
minták:

további  
minták:

    
  

    
  

TÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDENNAP!

Az ajánlat 2021.06.17-től 2021.06.30-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.

1500 Ft

1200 Ft

törölköző  
mikroszálas anyagból,
kicsire összehajtogatható,
gumis pánttal átkötve 
méretek: 90 x 180 cm

strandtörölköző 
nyomott mintával,  

méretek: 86 x 170 cm

HOZZ KI MÉG TÖBBET
A NYÁRBÓL!



   

úszógumi**
felfújható, flamingó, hattyú, 
láma vagy egyszarvú alakú,  
csillámos, ø 102-104 cm,  
3 évnél idősebb gyermekek számára
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medence**
felfújható, méretek: 260 x 175 cm,  
6 évnél idősebb gyermekek számára

3 gyűrűs medence
felfújható, Mickey Egér vagy  

Pókember nyomott mintával,  
ø 120 cm, mag. 22 cm, 3 évnél  
idősebb gyermekek számára

** 

** 

matrac** 
felfújható,  
szivárványos mintával, 
méretek: 183 x 69 cm

3 gyűrűs medence**
felfújható, szivárványos mintával,  
ø 152 cm, mag. 30 cm, 3 évnél idősebb  
gyermekek számára

matrac
felfújható, ananász alakú,  
méretek: 154 x 88 x 21 cm, 
vagy görögdinnye alakú,  

méretek: 180 x 90 cm,  
14 évnél idősebb  

gyermekek számára

további  
minták:

az ajánlat 2021.06.17-től 2021.06.30-ig érvényesTÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDENNAP!

1500 Ft 1800 Ft

2200 Ft

2200 Ft2900 Ft

6200 Ft
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** 

buborékfújó  
folyadék** 
térfogat: 1 l

focilabda** 
2 rétegű

focikapu**
kerti, szélesség 120 cm,  
mag. 80 cm, mélység 40 cm, 
3 évnél idősebb  
gyermekek számára

vízibomba készítő szett** 
300 darabos, 
tárolóban, pumpával,
különböző színekben

strandjáték**
2 ütő, puha, zselés
kisállat alakú labdával, 
hátrahúzható hálóval 
a labda kilövéséhez 

további  
minták:

vízipisztoly
hossz. 68 cm, 3 évnél  

idősebb gyermekek számára

2200 Ft

BOMBA 
AJÁNLATAz újságban szereplő termékeket megtalálod üzleteinkben bomba ár jelöléssel

750 Ft

1500 Ft

1500 Ft

1200 Ft

3100 Ft



    
  

    
  

        

     

   

   

további
minták:

strandtakaró
kényelmes fogantyúval  
és kapoccsal, nyomott mintával,  
egyszemélyes, elérhető 4-féle mintával,  
méretek: 90 x 180 cm – 1200 Ft,
kétszemélyes, elérhető 2-féle mintával,  
méretek: 150 x 200 cm – 1800 Ftkulacs

gyümölcstartó  
szűrővel, 700 ml

bőrönd
ABS anyagból, 4 darab 360°-ban forgó kerékkel,  

számzárral, béléssel, belső zsebbel,  
belső rész védelemmel,  

teleszkópos fogantyúval, különböző méretekben:
S – 48 x 35 x 22,5 cm, 37,8 l – 6500 Ft,

M – 58,5 x 41 x 25,5 cm, 61,2 l – 9400 Ft,
L – 68,5 x 47 x 28,5 cm, 91,8 l – 11100 Ft

utazópárna
puha, kellemes tapintású  
borítással, csatos  
zárral, egyik oldalán 
nyomott mintával,  
másik oldala sima

bőrönd 
EVA anyagból, 
szélesített cipzárrésszel,  
2 kerékkel,  
számzárral, elülső  
és belső zsebekkel,  
teleszkópos fogantyúval,  
különböző méretekben
S – 45,5 x 32 x 21 cm,  
 30 l – 5400 Ft,
M – 56 x 37 x 23 cm,  
 47 l – 6200 Ft,
L – 66,5 x 42 x 25 cm,  
 69 l – 7800 Ft

neszeszer  
utazáshoz 

nyomott mintával,
műanyag tárolókkal, 

 a szett tartalma:  
4 x 100 ml flakon  

és 3 x 10 ml tároló
számzárral 

további  
minták:

további  
minták:

90 x 180 cm további változatok:

további
minták:

150 x 200 cm
további 

változatok:

TÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDENNAP! az ajánlat 2021.06.17-től 2021.06.30-ig érvényes

600 Ft

600 Ft

1200 Ft-tól

1200 Ft

5400 Ft-tól

6500 Ft-tól



   

edénymosó kefe  
adagolóval 
gumi gombbal  
a mosogatószer  
tartályból  
való adagolásához,  
tökéletesen  
illeszkedik a tenyérhez

partvis 
akasztóval,  
kényelmes, 

szilikon, 
csúszásmentes,  

szennyeződésálló  
fogantyúval

CURVER Filo kosár
tökéletes fürdőszobai  
kiegészítők tárolására,  
megkönnyíti a rend fenntartását,  
fülekkel, különböző változatok: 
 3,5 l – 600 Ft, 
 12 l – 1200 Ft, 
 30 l – 2200 Ft

kefe
akasztóval, kényelmes, 

szilikon, csúszásmentes,  
szennyeződésálló fogantyúval, 

különböző változatok: 
kerek, mosogatáshoz - 360 Ft, 

keskeny, üvegmosó - 360 Ft, 
hosszú, univerzális - 520 Ft 

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

/PEPCOHU

750 Ft

600 Ft-tól

360 Ft-tól

1500 Ft

kézi seprű  
és lapát 
a szett tartalma:  
seprű  
akasztóval,  
kényelmes,  
szilikon,  
csúszásmentes, 
szennyeződésálló  
felülettel  
ellátott fogantyúval  
és a szennyeződések  
eltávolítására szolgáló  
praktikus fogakkal  
ellátott  
lapáttal 

1200 Ft



SHGO 045544 TESTEX

SHGO 045544 TESTEX

14.HCN.50033 HOHENSTEIN HTTI

100% pamut
pizsama**
lányoknak,  
a szett tartalma:  
pöttyös felső  
csillogó  
nyomott mintával,  
pöttyös rövidnadrág,  
méretek: 92-128 cm
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100%  
pamut  
pizsama
lányoknak,  
a szett tartalma:  
top nyomott mintával  
és csillagos rövidnadrág,  
méretek: 134-164 cm

3 darabos alsó szett** 
100% pamut, lányoknak, nyomott mintával, 

többféle változatban, méretek: 92-128 cm
*Egységár: 183,33 Ft/db

3 titokzokni szettben 
magas pamuttartalommal,
lányoknak, többféle változatban,
méretek: 31-38
*Egységár: 130 Ft/pár

3 titokzokni szettben 
magas pamuttartalommal, 

lányoknak, többféle változatban,
méretek: 23-30

*Egységár: 130 Ft/pár
3 darabos alsó szett
100% pamut, lányoknak, nyomott mintával, 
többféle változatban, méretek: 134-164 cm
*Egységár: 183,33 Ft/pár

az ajánlat 2021.06.17-től 2021.06.30-ig érvényesTÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDENNAP!

750 Ft

900 Ft

550 Ft

550 Ft

390 Ft

390 Ft



17.HCN.25884  HOHENSTEIN

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

hálóing**
98% pamut  

és 2% viszkóz,  
fényes  

nyomott mintával,  
méretek: S-XXL

pizsama**
a szett tartalma:  
100% pamut top  
csillámos nyomott  
mintával, 98% pamut  
és 2% viszkóz  
rövidnadrág,  
méretek: S-XL

100% pamut
pizsama**
fiúknak, a szett tartalma:  
póló nyomott mintával 
és rövidnadrág,  
méretek: 92-128 cm

100% pamut pizsama
fiúknak, a szett tartalma: trikó nyomott mintával  

és rövidnadrág, méretek: 134-176 cm
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2 darabos  
boxeralsó szett  

95% pamut és 5% elasztán, 
 fiúknak, széles gumis  
derékrésszel, nyomott  

mintával, méretek: 92-128 cm
*Egységár: 600 Ft/db

boxeralsó**
95% pamut 
és 5% elasztán, fiúknak,  
széles gumis  
derékrésszel,  
nyomott mintával,  
méretek: 134-164 cm

** 

BOMBA 
AJÁNLATAz újságban szereplő termékeket megtalálod üzleteinkben bomba ár jelöléssel

780 Ft 780 Ft

940 Ft

1500 Ft

1200 Ft

1200 Ft



20.HCN.18733, HOHENSTEIN HTTI  

20.HCN.18733, HOHENSTEIN HTTI

   
   

   

   

melltartó
merevített,  
csipkés,  
méretek:  
70B-85D

2 darabos alsó szett**
csipkés hátsó résszel,
méretek: S-XXL
*Egységár: 600 Ft/db

melltartó**
betéttel,  

méretek: S-XL

2 darabos  
alsó szett

méretek: S-XXL
*Egységár: 600 Ft/db

2 darabos alsó szett** 
95% pamut és 5% elasztán,

csipkés derékrésszel,
sima, méretek: S-XXL
*Egységár: 375 Ft/db

2 darabos alsó szett**
95% pamut és 5% elasztán,
széles gumis derékrésszel,
méretek: S-XXL
*Egységár: 375 Ft/db

további  
minták:

további  
minták:

további  
minták:

további  
minták:

**
A

 te
rm

ék
 a

 k
ie

m
el

t 
üz

le
te

kb
en

 k
a

p
ha

tó
.

TÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDENNAP! az ajánlat 2021.06.17-től 2021.06.30-ig érvényes

750 Ft

750 Ft

1500 Ft

1500 Ft

1200 Ft

1200 Ft



2015OK0963 AITEX

15.HBD.72729 HOHENSTEIN-36-44

100% 
pamut  

felső  
ovális  

alsó szegéllyel,  
méretek:  

S-XXXL

nadrág
magas  
pamuttartalommal  
és elasztánnal,  
zsebekkel,  
méretek:  
 34-44

felső 
magas  
pamuttartalommal,  
méretek:  
 S-XXXL

nadrág
magas  

pamuttartalommal  
és elasztánnal,  

zsebekkel  
és övvel,  
méretek:  

 36-44

rövidnadrág
100% viszkóz anyag,
gumival és megköthető  
derékrésszel, zsebekkel, 
csipkés szegélyű szárvégekkel,
méretek: 34-42

táska**  
díszítő 
rojttal,  
béléssel,  
mágneses zárral,  
méretek: 43 x 37 cm

rövidnadrág
100% viszkóz anyag,  

gumival és  
megköthető derékrésszel, 

 cipzáras zsebekkel,  
visszahajtott szárvégekkel,  

méretek: 34-42
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Vásárolj gondtalanul! 
30 napos pénzvisszafizetési garancia áll rendelkezésedre, ha meggondolnád magad 30

600 Ft

1200 Ft

2200 Ft

2200 Ft

1500 Ft

2900 Ft

3700 Ft



   

rövidnadrág
nőknek, gumis és megköthető  
derékrésszel, neon 
színekben, méretek: 34-42

top
95% biopamut és 5% elasztán, nőknek,  
színek: sárga, zöld, narancssárga, kék  
vagy tengerészkék, méretek: S-XXL

trikó
férfiaknak, 
nyomott mintával,  
méretek: M-XXL

rövidnadrág
férfiaknak,  

nyomott mintával,  
méretek: M-XXL

nadrág
55% lentartalommal, nőknek,  
zsebekkel, gumis és megköthető  
derékrésszel, csíkos, méretek: 36-44

100% pamut  
trikó 

férfiaknak, 3 színű,  
nyomott mintával,  

méretek: M-XXL

papucs**
férfiaknak,  
nyomott mintával,  
méretek: 40-46

további  
minták:
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az ajánlat 2021.06.17-től 2021.06.30-ig érvényesTÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDENNAP!

900 Ft

520 Ft

1500 Ft

1500 Ft

1200 Ft

1200 Ft2900 Ft



2020OK1265AITEX

   

   

   

   

100% pamut 
 rövidnadrág

fiúknak, zsebekkel  
és megköthető derékrésszel,  

nyomott mintával,  
méretek: 104-134 cm

100%  
pamut felső 
lányoknak, 
nyomott mintával,  
méretek: 98-134 cm

100% pamut  
rövidnadrág
fiúknak,  
zsebekkel  
és megköthető  
derékrésszel,  
3 színű,  
nyomott mintával,  
méretek: 104-134 cm

100% pamut  
póló
fiúknak,  
nyomott mintával,  
méretek: 98-134 cm

ruha
lányoknak, 100%  
pamut felsőrész  

csillámos rávarrt 
 mintával és tüll  

szoknya alsószoknyával,  
méretek: 104-134 cm 

leggings
95% pamut  

és 5% elasztán,  
lányoknak,  

nyomott mintával,  
méretek:  

98-134 cm

100%  
pamut felső 
lányoknak, redőzött  
a nyakrészen és az ujjrészen,  
nyomott mintával,  
méretek: 98-134 cm

további  
minták:

további  
minták:

további  
minták:

további  
minták:

BOMBA 
AJÁNLATAz újságban szereplő termékeket megtalálod üzleteinkben bomba ár jelöléssel

750 Ft

780 Ft

780 Ft

750 Ft

1500 Ft

1200 Ft

1200 Ft



akár

SALE
LEÉRTÉKELÉS

Most a ruházati, fehérnemű, fürdőszoba,
nappali, konyha, étkező, gyerekszoba

kategóriába tartozó, megjelölt termékeket
kedvezményes áron vásárolhatja meg!

Az ajánlat 2021.06.22-től a készlet erejéig érvényes.

a piros címkével megjelölt termékekre

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.  

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

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


