
TÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDENNAP!

100% pamut felső 
vagy kapucnis pulóver

Harry Potter nyomott mintával, 
felső, lányoknak, méretek: 104-134 cm, 

vagy fi úknak, méretek: 134-170 cm – 780 Ft, 
kapucnis pulóver, fi úknak, 

méretek: 104-134 cm – 1200 Ft,
vagy lányoknak, 

méretek: 134-170 cm – 1550 Ft

leggings vagy 
szabadidőnadrág
Harry Potter nyomott mintával,
leggings 95% pamut és 5% elasztán, lányoknak, 
méretek: 104-134 cm vagy 134-170 cm – 780 Ft,
100% pamut szabadidőnadrág fi úknak, 
méretek: 104-134 cm vagy 134-170 cm – 1550 Ft 

Az ajánlat 2021.08.19-től 2021.08.25-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.

WIZARDING WORLD characters, names and related
indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc.
WB SHIELD: © & ™ WBEI. Publishing Rights © JKR. (s21)

780 Ft-tól

leggings vagy 
780 Ft-tól



Az ajánlat 2021.08.19-től 2021.08.25-ig érvényes.TÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDENNAP!

100% pamut
 felső
lányoknak, Harry Potter 
nyomott mintával, 
méretek: 134-170 cm

100% pamut
kapucnis pulóver
lányoknak, Harry Potter 
nyomott mintával, 
méretek: 134-170 cm

leggings
95% pamut 
és 5% elasztán,
lányoknak, 
Harry Potter
nyomott 
mintával, 
méretek: 
134-170 cm

100% pamut
 póló

fi úknak, Harry Potter
 nyomott mintával, 

méretek: 134-170 cm

kapucnis pulóver
pamut, fi úknak,
Harry Potter 
nyomott mintával, 
méretek: 134-170 cm

100% pamut
kapucnis pulóver
fi úknak, Harry Potter 
nyomott mintával, 
méretek: 134-170 cm

WIZARDING WORLD characters, names and related
indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc.
WB SHIELD: © & ™ WBEI. Publishing Rights © JKR. (s21)

780 Ft

780 Ft

780 Ft

1550 Ft

1550 Ft

1550 Ft



BOMBA 
AJÁNLATAz újságban szereplő termékeket megtalálod üzleteinkben bomba ár jelöléssel

100% pamut 
felső

lányoknak, 
Harry Potter 

nyomottmintával, 
méretek: 104-134 cm

leggings
95% pamut és 5% elasztán, 

lányoknak, Harry Potter 
nyomott mintával, 

méretek: 104-134 cm

100% pamut
kapucnis pulóver 
fi úknak, Harry Potter 
nyomott mintával, 
méretek: 104-134 cm

100% pamut 
szabadidőnadrág 
fi úknak, zsebekkel 
és megköthető derékrésszel,
Harry Potter 
nyomott mintával, 
méretek: 104-134 cm

100% pamut
 póló

fi úknak, Harry Potter 
nyomott mintával, méretek: 104-134 cm

cipő 
2 tépőzárral, 

Harry Potter mintával, 
lányoknak, méretek: 22-31, 

vagy fi úknak, méretek: 22-32

nyomott mintával, méretek: 104-134 cmnyomott mintával, méretek: 104-134 cm

WIZARDING WORLD characters, names and related
indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc.
WB SHIELD: © & ™ WBEI. Publishing Rights © JKR. (s21)

780 Ft

780 Ft

780 Ft

1550 Ft

1550 Ft

1200 Ft



kisgyermek 
szett
95% pamut 
és 5% elasztán, 
kisfi úknak vagy 
kislányoknak,
a szett tartalma: 
body és nadrág, 
Harry Potter
nyomott 
mintával,
méretek: 
62-92 cm

babacipő 
kislányoknak vagy kisfi úknak, 

Harry Potter mintával, méretek: 18-21

2 felső szettben**
kislányoknak vagy kisfi úknak, 

Harry Potter nyomott mintával,
kislányoknak, 100% pamut, 

vagy kisfi úknak, 100% pamut 
és 99% pamut és 1% viszkóz, 

méretek: 80-98 cm
*Egységár: 775 Ft/db
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2 melegítőnadrág szettben
kisfi úknak, megköthető 

derékrésszel és Harry Potter 
mintával, a szett tartalma: 

100% pamut, sima, 
rávarrt mintával, és 

99% pamut és 1% viszkóz,
nyomott mintával, 
méretek: 74-98 cm

*Egységár: 1150 Ft/db

100% pamut
kisgyermek szett**
kislányoknak, a szett tartalma: 
pulóver és leggings,
Harry Potter nyomott mintával, 
méretek: 74-98 cm
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Az ajánlat 2021.08.19-től 2021.08.25-ig érvényes.TÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDENNAP!

WIZARDING WORLD characters, names and related
indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc.
WB SHIELD: © & ™ WBEI. Publishing Rights © JKR. (s21)

1900 Ft

2300 Ft

2300 Ft

1550 Ft

1550 Ft



100% pamut 
pizsama 
fi úknak, Harry Potter 
nyomott mintával, 
méretek: 92-128 cm

pizsama**
fi úknak, a szett tartalma: 
felső nagyon magas 
pamuttartalommal 
és 100% pamut nadrág, 
Harry Potter 
nyomott mintával, 
méretek: 134-176 cm

100% 
pamut 
pizsama 
lányoknak,
Harry Potter
nyomott
mintával, 
méretek: 92-128 cm

100% pamut 
hálóing 

lányoknak, Harry Potter 
nyomott mintával, 

méretek: 92-128 cm – 1550 Ft
vagy 134-164 cm – 1900 Ft

100% pamut 
pizsama 

lányoknak, Harry Potter 
nyomott mintával, 

méretek: 134-176 cm
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Oszd meg velünk véleményed te is, és nézd meg, hogy mások mit gondolnak
@PEPCOHUFACEBOOK.COM

/PEPCOHU

WIZARDING WORLD characters, names and related
indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc.
WB SHIELD: © & ™ WBEI. Publishing Rights © JKR. (s21)

1550 Ft -tól

2300 Ft

100% 

2300 Ft

2300 Ft

2300 Ft



Az ajánlat 2021.08.19-től 2021.08.25-ig érvényes.TÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDENNAP!

top**
95% pamut és 5% elasztán,
lányoknak, Harry Potter 
nyomott mintával, 
méretek: 92-128 cm

3 darabos alsó szett
100% pamut, lányoknak, 

Harry Potter nyomott mintával,
többféle változat a szettben,

méretek: 92-128 cm
*Egységár: 260 Ft/db

100% pamut
trikó 
fi úknak, Harry Potter 
nyomott mintával, 
méretek: 92-128 cm

2 zokni szettben
magas pamuttartalommal 
és elasztánnal, fi úknak, 
Harry Potter nyomott mintával, 
többféle változat a szettben, 
méretek: 23-30
*Egységár: 300 Ft/pár

3 titokzokni szettben
magas pamuttartalommal 
és elasztánnal, lányoknak, 
Harry Potter nyomott mintával,
többféle változat a szettben, 
méretek: 23-30
*Egységár: 200 Ft/pár
  

3 alsó szettben** 
100% pamut, fi úknak,

Harry Potter nyomott mintával,
többféle változat a szettben,

méretek: 92-128 cm
*Egységár: 260 Ft/db
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19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

19.HCN.94611 HOHENSTEIN  HTTI

WIZARDING WORLD characters, names and related
indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc.
WB SHIELD: © & ™ WBEI. Publishing Rights © JKR. (s21)
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780 Ft
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600 Ft



BOMBA 
AJÁNLATAz újságban szereplő termékeket megtalálod üzleteinkben bomba ár jelöléssel

boxeralsó**
95% pamut és 5% elasztán, 

Harry Potter 
nyomott mintával, 

méretek: 134-176 cm

2 zokni szettben
magas pamuttartalommal és elasztánnal, 
fi úknak, Harry Potter nyomott mintával, 
többféle változat a szettben, méretek: 31-42
*Egységár: 300 Ft/pár

boxeralsó**
95% pamut és 5% elasztán, 
Harry Potter nyomott mintával, 
méretek: 92-128 cm

3 titokzokni szettben
magas pamuttartalommal és elasztánnal, 
lányoknak, Harry Potter nyomott mintával, 
többféle változat a szettben, méretek: 31-38
*Egységár: 200 Ft/pár

top
95% pamut és 5% elasztán, 
lányoknak, Harry Potter 
nyomott mintával, 
méretek: 134-176 cm

2 darabos 
alsó szett
95% pamut és 5% elasztán, 
lányoknak, Harry Potter 
nyomott mintával, 
különböző minták a szettben, 
méretek: 134-176 cm
*Egységár: 390 Ft/db
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SHGO 045544 TESTEX

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX 

WIZARDING WORLD characters, names and related
indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc.
WB SHIELD: © & ™ WBEI. Publishing Rights © JKR. (s21)
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CSAK
MOST

   

bögre
porcelán, különböző változatok:
bordó arany elemekkel 
vagy fekete ezüst elemekkel, 
Harry Potter mintával, 
díszdobozban, 380 ml

ébresztőóra
Harry Potter mintával, 

méretek: 11 x 5,5 x 16 cm,
az elemek külön kaphatók

100% pamut 
ágyneműhuzat
Harry Potter nyomott mintával, 
a szett tartalma: paplanhuzat, 
méretek: 140 x 200 cm és 
párnahuzat, méretek: 70 x 80 cm

összehajtható doboz
Harry Potter 
mintával, 
méretek: 30 x 30 x 30 cm

2 doboz szettben**
kartonból, 
Harry Potter mintával, 
méretek: 37 x 27 x 21 cm
*Egységár: 390 Ft/db

takaró és párna szettben
többféle változatban,
Harry Potter nyomott mintával,
takaró, méretek: 130 x 170 cm,
párna, méretek: 40 x 36 cm

további 
minták:

további 
minták:

takaró
minta

takaró
minta

**
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 2021.08.19-től 2021.08.25-ig érvényes.

2015OK0629 AITEX

WIZARDING WORLD characters, names and related
indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc.
WB SHIELD: © & ™ WBEI. Publishing Rights © JKR. (s21)

780 Ft

780 Ft

1900 Ft

1200 Ft

2300 Ft
párnahuzat, méretek: 70 x 80 cm

3900 Ft



tolltartó 
Harry Potter mintával, 
cipzárral,
mágneses zárral, méretek: 
21 x 10 x 5,5 cm

A5 jegyzetfüzet 
80 lap, Harry Potter
mintával, műszőrme
borítóval és mintával
minden oldalon

2 toll szettben
Harry Potter mintával
*Egységár: 235 Ft/db

7 darabos 
iskolaszer készlet
a készlet tartalma: A5 füzet, 
fém tolltartó, 
zsírkréták, hegyező, 
radír, ceruza és toll, 
Harry Potter 
mintával

puzzle
Harry Potter mintával, 
különböző változatok: 3D modell
vagy 600 darabos kirakó

termosz** 
vákuumos, billenő zárral, 

különböző változatok: 
bordó arany elemekkel 

vagy fekete ezüst elemekkel, 
Harry Potter nyomott mintával, 

díszdobozban, 350 ml

uzsonnás táska**
cipzárral, 
arany elemekkel, 
Harry Potter mintával, 
méretek: 26 x 11,5 x 24 cm

további 
minták:

a jegyzetfüzet
belső lapja
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Vásárolj gondtalanul!
30 napos pénzvisszafi zetési garancia áll rendelkezésedre, ha meggondolnád magad 30

WIZARDING WORLD characters, names and related
indicia are © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc.
WB SHIELD: © & ™ WBEI. Publishing Rights © JKR. (s21)

21 x 10 x 5,5 cm

780 Ft

7 darabos 

780 Ft

470 Ft

1550 Ft

1550 Ft

1200 Ft

2300 Ft



Az ajánlat 2021.08.19-től 2021.08.25-ig érvényes.TÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDENNAP!

100% pamut
szabadidőnadrág

fi úknak, megköthető 
derékrésszel és zsebekkel, 

méretek: 134-170 cm

100% pamut felső
lányoknak vagy fi úknak, 
nyomott mintával, 
méretek: 104-134 cm

100% pamut blúz
lányoknak, gallérral, 
zsebbel, összehúzott 
ujjrésszel és derékrésszel, 
méretek: 104-134 cm

szoknya
lányoknak, 2-rétegű, 
tüll, alsószoknyával, 
gumis derékrésszel, 

méretek: 104-134 cm

farmernadrág
98% pamut és 2% elasztán, 
lányoknak, koptatott részekkel, 
zsebekkel, méretek: 134-170 cm

100% pamut felső
lányoknak vagy fi úknak, 
nyomott mintával, 
méretek: 134-170 cm

kapucnis pulóver
fi úknak, vastag poláranyagból, 
cipzárral, zsebekkel, 
méretek: 104-134 cm

farmernadrág
magas

pamuttartalommal 
és elasztánnal, 

fi úknak,
megköthető 
derékrésszel 

és zsebekkel, 
méretek:  

104-134 cm

lányoknak
további 
minták:

lányoknak
további 
minták:

780 Ft

600 Ft

1550 Ft

1550 Ft

1550 Ft

méretek: 134-170 cm

1550 Ft

1200 Ft

3100 Ft



BOMBA 
AJÁNLATAz újságban szereplő termékeket megtalálod üzleteinkben bomba ár jelöléssel

    

tolltartó 
akasztóval 
műszőrme borítással 
és hímzett állatmintával, cipzárral

BIC zsírkréta 
12 szín

*Egységár: 65 Ft/db

BIC pasztellceruzák** 
24 szín
*Egységár: 65 Ft/db 

iskolai hátizsák
lányoknak vagy fi úknak,
3-rekeszes, 2
oldalzsebbel, EVA hab 
párnázott hátkiképzéssel és megerősített
aljjal, fülhallgató kimenettel, 
puha, állítható 
vállpántokkal, belső rekeszekkel 
és kulcstartó karikával, 
fényvisszaverő elemekkel,
méretek: 39 x 28 x 14,5 cm

3 toll 
szettben

díszvéggel, különböző
 változatok: unikornisok vagy 

erdei állatok, 
több szín a szettben

*Egységár: 200 Ft/db

6 db-os mini 
szövegkiemelő szett

2 színkészlet, különböző jelekkel:
virággal vagy dinoszaurusz nyommal

*Egységár: 53,33 Ft/db

iskolaszer 
készlet 

a készlet tartalma: 
4 ceruza, hegyező

 és radír, unikornisos, 
erdei állatos, 

dinoszauruszos 
vagy labdás

BIC fi lctoll 
12 szín
*Egységár: 65 Ft/db

további 
minták:

további 
minták:
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780 Ft

780 Ft
780 Ft

780 Ft

600 Ft

6 db-os mini 6 db-os mini 

300 Ft

240 Ft

4600 Ft



ékszerdoboz
puha, velúr borítással,
bojttal a fedelén,
ø 14 cm, mag. 6 cm

lámpás
fa, üveggel

és fogantyúval, 
méretek: 15x 15 x 32,5 cm lámpás

fa, üveggel 
és fogantyúval, 
méretek: 13,5 x 13,5 x 29,5 cm

lámpás
fa, üveggel és fogantyúval, 
méretek: 20 x 20 x 49,5 cm

lámpás
fa, üveggel 

és fogantyúval, 
méretek: 21 x 21 x 46 cm

tároló 
műszőrme borítással,

ø 8 cm, mag. 10 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 
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

780 Ft

780 Ft

2300 Ft

2700 Ft

3900 Ft

3900 Ft
Különleges ajánlat, mely érvényes a megadott időpontban, illetve a készlet erejéig. 

A képek tájekoztató 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.


