
pulóver
puha tapintású anyagból, 

díszelemekkel a nyakrészen, 
többféle színben, méretek: S–XXL

Divatban a 
puhaság!

további 
minták:

Az ajánlat 2021.09.02-től 2021.09.15-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.

2300 Ft

TÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDENNAP!



BOMBA 
AJÁNLATAz újságban szereplő termékeket megtalálod üzleteinkben bomba ár jelölésselaz ajánlat 2021.09.02-től 2021.09.15-ig érvényesTÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDENNAP!

    

pulóver 
puha, tapintású anyagból, 
magas nyakrésszel, 
méretek: S–XXL

ruha 
100% viszkóz, V-nyakú,
gombos, alul fodorral, 
nyomott mintával, méretek: 36–44

100% pamut felső 
V-nyakú, hosszabbított 

hátsó résszel, nyomott mintával, 
méretek: S–XXXL

kardigán 
puha tapintású anyagból, 
V-nyakú, gombokkal,
méretek: S-L

felső 
95% pamut és 5% elasztán, 

visszahajtott ujjvégekkel 
és hosszabbított hátsó résszel, 

méretek: S–XXXL

miniszoknya  
magas viszkóz tartalommal 
és elasztánnal, elöl gombos, 
méretek: S–XXL

farmernadrág 
elasztánnal, zsebekkel 
és szaggatott térdrésszel, 
méretek: 36–44

pulóver
puha tapintású 

anyagból, dekoratív elemekkel 
a nyakrészen, többféle színben,

méretek: S–XXL

pulóver 
vastag

 kötésű, rombusz alakú 
áttört mintával, méretek: S–XXL

további 
minták:

további 
minták:

KIVÉTELES 
PUHASÁG

DEKORATÍV 
ELEMEKKEL 

A NYAKRÉSZEN 

PUHA
TAPINTÁSÚ
ANYAGBÓL

jeggings 
magas pamuttartalommal 
és elasztánnal, elöl varrással, 
méretek: 36–44

1550 Ft

1550 Ft

1900 Ft

2300 Ft

2300 Ft

2300 Ft

3900 Ft

3100 Ft

3100 Ft

3100 Ft
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pulóver 
lányoknak, puha anyagból, 

félgarbós nyakrésszel,  
méretek: 134-170 cm

kapucnis pulóver
lányoknak, 

puha tapintású anyagból,
méretek: 134-170 cm

pulóver 
lányoknak, vastag kötésű, 
puha anyagból, 
méretek: 134-170 cm

pizsama
magas 

pamuttartalommal, 
nyomott mintával a felsőn 

és sima nadrág, 
méretek: S–XL

100% pamut 
hálóing

dombornyomott mintával, 
puha tapintású anyagból, 

méretek: S–XXL

köntös** 
puha tapintású 
anyagból,
zsebekkel és 
megköthető övvel,
fehér pöttyös
nyomott mintával,
méretek: S–XL

100% pamut 
pizsama

a felsőn megköthető 
alsó szegéllyel és 

Mickey & Minnie egér 
nyomott mintával, 

a nadrágon pöttyös 
nyomott mintával,  

méretek: S–XL
leggings 

95% pamut és 5% elasztán, 
nyomott mintával az oldalán, 

méretek: 134-170 cm

100% pamut
pulóver

rövid, 
nyomott mintával, 

méretek: 134-170 cm

1550 Ft

1900 Ft

1200 Ft

2300 Ft
2300 Ft

3900 Ft

3100 Ft

3100 Ft

3900 Ft

100% pamut 
pizsama
kellemes tapintású anyagból, 
dombornyomott mintával a felsőn, 
a nadrágon csillámos nyomott mintával, 
méretek: S–XL

3100 Ft

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

/PEPCOHU

az ajánlat 2021.09.02-től 2021.09.15-ig érvényes



100% pamut
pulóver 
fi úknak, 
csíkos mintával, 
méretek: 104–134 cm

ruha 
fl itteres, 
szív alakú 
mintával 
és 2 rétegű tüll
szoknyával, 
méretek: 
104-134 cm

100% pamut
kardigán 

lányoknak, gombos, 
rávarrt mintával a zseben, 

méretek: 104–134 cm

farmernadrág
fi úknak, zsebekkel, felirattal 
a zseben és a visszahajtott 
lábszárvégeken, 
méretek: 104–134 cm

nadrág
98% pamut 

és 2% elasztán,
zsebekkel, 

nyomott mintával 
a visszahajtott 

lábszárvégeken, 
méretek: 

104-134 cm

100% pamut felső
fodros ujjvégekkel, 
nyomott mintával,
méretek: 104–134 cm

leggings 
95% pamut 

és 5% elasztán, 
lányoknak, 

nyomott mintával, 
méretek: 

98-134 cm

leggings 
95% pamut 

és 5% elasztán, 
lányoknak, 

nyomott mintával, 
méretek: 

98-134 cm

100% pamut
póló    
fi úknak,
az ujjakon felirattal, 
nyomott mintával, 
méretek: 104-134 cm

farmering 
magas pamuttartalommal 

és elasztánnal,
fi úknak, 

zsebekkel, 
méretek: 104–134 cm

780 Ft

780 Ft

780 Ft 940 Ft

1550 Ft

2300 Ft

2300 Ft

2300 Ft

104-134 cm

2300 Ft

2300 Ft

Vásárolj gondtalanul!
30 napos pénzvisszafi zetési garancia áll rendelkezésedre, ha meggondolnád magad 30TÖBBET KEVESEBBÉRT... MINDENNAP! az ajánlat 2021.09.02-től 2021.09.15-ig érvényes



farmernadrág 
pamut, 
elasztánnal, 
hímzett mintával 
és rávartt 
fülekkel, 
méretek: 
74-98 cm

Különleges ajánlat, mely érvényes a megadott időpontban, illetve a készlet erejéig. Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. Színeltéresek a nyomdatechnikai adottságokból adódhatnak.
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.

100% pamut 
ruha
fodros vállrésszel, 
hátul gombbal, 
virágos nyomott 
mintával, 
méretek: 
74-98 cm

100% pamut 
body
fl anel, gombos, zsebbel és 
kockás nyomott mintával, 
méretek: 62-92 cm

100% biopamut body
oldalsó patentokkal, fodrokkal a nyakrészen, a gombolás 
mentén és az ujjvégeken, nyomott mintával, 
méretek: 62-92 cm

szilikon 
előke 
nagy zsebbel, 
állítható pánttal 
és nyomott 
mintával, 
univerzális 
méret

100% 
pamut 

ing
kockás 

nyomott mintával, 
méretek: 

74-98 cm

további 
minták:

további 
minták:

780 Ft

1550 Ft

1900 Ft

1200 Ft

1550 Ft

1200 Ft

1200 Ft

csörgő rágóka 
kulcs alakú

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

Certi� ed by 
CERES 0532

‘organic’


