
Az ajánlat 2021.07.01-től 2021.07.14-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.

2 darabos
alsó szett
bordázott,
rózsaszín vagy
szürke színben,
vagy sima és
csipkés, kék vagy
fekete színben,
méretek: S–XXL
*Egységár: 390 Ft/db

melltartó
bordázott, rózsaszín 
vagy szürke színben,
méretek: 75A-85D, 
vagy kék sima vagy 
fekete csipkés,
méretek: 70B–85D

TÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDENNAP!

780 Ft

1200 Ft

Testközelben
a puhaság



Hamarosan már 200 helyszínen várunk!

alsó
bikini fazon, csipkés,  
méretek: S–XXL – 600 Ft,  
brazil fazon**, csipkés,  
méretek: S–XXL – 600 Ft  
vagy tanga, csipkés,  
méretek: S–XL – 600 Ft

alsó
bikini fazon, 

csipkés,  
méretek:  

S–XXL

melltartó 
merevített,  

csipkés,  
méretek:  
75A–85D

**

**

melltartó** 
szivacsos, csipkével,  
rózsaszín vagy zöld,  
méretek: 75A-85D

alsó 
csipkés, különböző változatok:  

bikini fazon, rózsaszín, méretek: S–XXL 
vagy tanga**, zöld, méretek: S–XL

alsó  
bikini fazon**, sima,  
méretek: S–XXL – 750 Ft, 
bikini fazon**, csipkés,  
méretek: S–XXL – 600 Ft, 
vagy tanga**, csipkés,  
méretek: S–XL – 600 Ft

**A termék a kiemelt üzletekben kapható.

780 Ft

600 Ft-tól 600 Ft
alsó
bikini fazon**, csipkés,  
méretek: S–XXL – 600 Ft,
2 biniki fazonú alsó szettben,
csipkés, méretek: S–XXL – 750 Ft,
*Egységár: 375 Ft/db,  
vagy brazil fazon**, csipkés,  
méretek: S–XXL – 600 Ft 

600 Ft-tól

600 Ft

1550 Ft

1200 Ft



  

BOMBA 
AJÁNLATAz újságban szereplő termékeket megtalálod üzleteinkben bomba ár jelöléssel

top
95% pamut és 5% elasztán 

vagy 5% viszkóz, női, 
sima, méretek: S–XXL

felső 
100% pamut vagy 
90% pamut és 10% viszkóz, női,
nyomott mintával, méretek: S–XXXL

pulóver 
női, nyomott mintával,
méretek: S–XXL

100% pamut póló
férfi , Superman nyomott mintával, 
méretek: M–XXL

szabadidőnadrág 
magas pamuttartalommal,
férfi , csíkos, cipzáras
zsebekkel és oldalcsíkkal,
méretek: M–XXL

jeggings 
magas

pamuttartalommal
és elasztánnal, női,

összehúzott
derékrésszel,

méretek: 36–44

póló 
95% pamut és 5% viszkóz, 

férfi , méretek: M–XXXL

további
minták:

további 
minták:

780 Ft

750 Ft

750 Ft

1900 Ft

2300 Ft

2200 Ft

3100 Ft



Hamarosan már 200 helyszínen várunk!

100% pamut
póló

fi úknak, 
Minyonok 

nyomott mintával, 
méretek: 

104–134 cm

100% pamut 
felső
lányoknak, 
L.O.L. Surprise!
nyomott 
mintával, 
méretek: 
104–134 cm

100% pamut 
rövidnadrág

fi úknak, 
zsebekkel 

és megköthető 
derékrésszel, 

Minyonok 
nyomott mintával, 

méretek: 
104–134 cm

100% pamut
kapucnis 

pulóver
fi úknak, 

cipzárral, 
Minyonok 

nyomott mintával, 
méretek: 

104–134 cm

1200 Ft 1200 Ft

1200 Ft

2300 Ft
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JÚLIUS 15-TŐL 
MÁR A MOZIKBAN!

100% pamut rövidnadrág
fi úknak, zsebekkel, 
megköthető derékrésszel és 
Space Jam: A New Legacy 
nyomott mintával, méretek: 134–170 cm

100% pamut
felső

lányoknak, 
átfordítható fi lterekkel 

és Looney Tunes 
nyomott mintával, 

méretek: 134–170 cm

100% pamut póló
fi úknak, Space Jam: 

A New Legacy 
nyomott mintával, 

méretek: 134–170 cm

póló 
100% pamut
vagy magas

pamuttartalommal, 
fi úknak, Space Jam: 

A New Legacy 
nyomott mintával, 

méretek: 104–134 cm

leggings 
95% pamut 

és 5% elasztán, 
lányoknak, 

hálós betétekkel és 
Looney Tunes 

nyomott mintával, 
méretek: 

134–170 cm

szabadidőnadrág
pamuttal,

fi úknak, zsebekkel, 
megköthető derékrésszel 

és Space Jam: A New Legacy 
nyomott mintával, 

méretek: 134–170 cm

1550 Ft

1550 Ft

1550 Ft

1200 Ft

1200 Ft

2300 Ft
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Hamarosan már 200 helyszínen várunk!

kefe 
sarkok és élek tisztításához, 
átlátszó nyéllel

üvegtisztító 
kefe 
átlátszó nyéllel
és akasztóval

mosogató
kefe
átlátszó nyéllel 
és akasztóval

összehajtható doboz
 méretek: 20 x 20 x 20 cm

tároló 
multifunkcionális, fedéllel, 
ø 17 cm, mag. 13 cm

szemeteskosár 
szelektív hulladékgyűjtéshez, 
fogantyúval, 
papír, üveg 
vagy műanyag
tárolására, 10 l

további 
minták:

műanyag

üveg

papír

780 Ft

360 Ft

390 Ft

390 Ft

390 Ft

1200 Ft



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

/PEPCOHU

fogkefetartó 
kerámia, 
dombornyomott 
mintával

szappanadagoló 
kerámia, 
dombornyomott 
mintával

tükör 
álló, geometrikus támasztóval,
méretek: 15 x 10 x 16 cm

fürdőszobai mérleg  
üveg, 180 kg-ig terhelhető, 
az elem a szett tartalma

fürdőszoba polc**
fém, akasztható, a szettben 
található tapadókorongokkal 
rögzíthető, méretek: 31 x 29 cm     

kozmetikai szemetes
billenős fedéllel, 
ø 13 cm, mag. 12 cm, 1,5 l

vattatartó
gyémántos mintával,
ø 10 cm, mag. 18 cm

780 Ft

780 Ft

780 Ft

600 Ft

1550 Ft

1900 Ft

2300 Ft
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13.HPK.33690 HOHENSTEIN HTTI

többet 
kevesebbért...
mindennap!

Lépj velünk kapcsolatba

facebook.com
/PEPCOHU

pepco.huPepco 
applikáció

@pepcohu

Vásárolj 
gondtalanul

Használd ki a 30 napos 
pénzvisszafi zetési 

garanciát.
A 30 napos 

pénzvisszafi zetési 
garancia szabályai 
a pepco.hu oldalon 

találhatók.

30
Ügyfélszolgálat

Hétfő – péntek:
9:00 – 15:00

E-mail: 
ugyfelszolgalat@pepco.hu

Telefonszám:
+36 1 701 0424

fürdőszobaszőnyeg 
méretek: 50 x 80 cm

• erős nedvszívó 
képességű, puha 

és rugalmas 
a magas 600 gsm 

sűrűségnek köszönhetően
 • elegáns, 

fényes szegélycsíkokkal
• divatos színek, tökéletesen 

illik bármilyen 
stílusú fürdőszobához

100%
pamut 

törölköző
600 gsm

sűrűségű, 
világos rózsaszín, 

sötét rózsaszín, 
kék 

vagy szürke,
méretek: 

70 x 140 cm

100% pamut 
törölköző

 600 gsm sűrűségű, világos rózsaszín, 
sötét rózsaszín, kék vagy szürke, 

méretek: 50 x 100 cm

780 Ft

1550 Ft

1550 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.


