
érezhető minőség,  
           szerethető áron

Az ajánlat 2022.09.15-től 2022.09.21-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.

leggings vagy  
kapucnis pulóver*
lányoknak, Zombie Dash  
rávarrt és nyomott mintával, 
különböző változatok:  
leggings 95% pamut és 5% elasztán - 2300 Ft,  
vagy pulóver magas pamuttartalommal,  
cipzárral, zsebekkel - 3900 Ft,  
méretek: 104–134 cm

2300 
Ft-tól
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az ajánlat 2022.09.15-től 2022.09.21-ig érvényesérezhető minőség,  
           szerethető áron

kapucnis pulóver
magas pamuttartalommal,  
fiúknak, cipzárral,  
zsebekkel és Zombie Dash  
nyomott mintával,  
méretek: 104–134 cm

3900 Ft



Az újságban szereplő termékeket megtalálod 
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

100% 
pamut póló
fiúknak,  
Zombie Dash rávarrt  
és nyomott mintával,  
különböző változatok:  
kisgyermekeknek,  
méretek: 74-98 cm 
vagy 104-134 cm

szabadidőnadrág**
magas  

pamuttartalommal, fiúknak,  
megköthető derékrésszel,  

zsebekkel,  
Zombie Dash rávarrt  
és nyomott mintával,  

különböző változatok: kisgyermekeknek,  
méretek: 74-98 cm – 2300 Ft,  

vagy 104-134 cm – 2700 Ft

1550 Ft

2300
Ft-tól

**A termék csak a kiemelt üzleteinkben elérhető a készlet erejéig.



@pepcohufacebook.com 
/pepco.hu

Oszd meg velünk véleményed te is,  
és nézd meg, hogy mások mit gondolnak

szabadidőnadrág**
magas  
pamuttartalommal, fiúknak,  
megköthető derékrésszel,  
zsebekkel,  
Zombie Dash rávarrt és  
nyomott mintával,  
méretek: 104–134 cm

pulóver**
magas pamuttartalommal, fiúknak,  
Zombie Dash rávarrt és  
nyomott mintával, méretek: 104–134 cm

100% 
pamut póló**
fiúknak, Zombie Dash  
nyomott mintával,  
méretek: 104–134 cm

szabadidőnadrág
magas  

pamuttartalommal,  
fiúknak,  

megköthető derékrésszel,  
kenguruzsebbel,  

Zombie Dash rávarrt és  
nyomott mintával,  

méretek:  
104–134 cm

2700 Ft

3100 Ft

1550 Ft

3100 Ft
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Az újságban szereplő termékeket megtalálod 
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

kapucnis pulóver
magas  
pamuttartalommal,  
kisfiúknak, cipzárral,  
zsebekkel és  
Zombie Dash  
nyomott mintával,  
méretek: 74–98 cm

szabadidőnadrág
magas pamuttartalommal,  
kisfiúknak,  
megköthető derékrésszel,  
kenguruzsebbel,  
Zombie Dash rávarrt  
és nyomott mintával,  
méretek: 74–98 cm

pulóver
magas pamuttartalommal,  
kisfiúknak,  
Zombie Dash rávarrt  
és nyomott mintával,  
méretek: 74–98 cm

szabadidőnadrág
magas pamuttartalommal,  

kisfiúknak, megköthető 
derékrésszel,  

kenguruzsebbel,  
Zombie Dash rávarrt  
és nyomott mintával,  

méretek: 74–98 cm

100% 
pamut póló

kisfiúknak,  
Zombie Dash  

nyomott mintával,  
méretek: 74–98 cm

3100 Ft

2300 Ft

2300 Ft

2300 Ft

1550 Ft



az ajánlat 2022.09.15-től 2022.09.21-ig érvényesérezhető minőség,  
           szerethető áron

szabadidőnadrág*
magas pamuttartalommal,  
lányoknak, kenguruzsebbel,  
Zombie Dash rávarrt  
és nyomott mintával,  
méretek: 104–134 cm

3100 Ft

*A termék csak limitált mennyiségben elérhető.



Az újságban szereplő termékeket megtalálod 
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

kapucnis pulóver
magas  
pamuttartalommal,  
lányoknak,  
cipzárral,  
zsebekkel, Zombie Dash  
rávarrt és nyomott mintával,  
méretek: 104–134 cm

leggings
95% pamut  
és 5% elasztán,  
kislányoknak,  
Zombie Dash  
rávarrt és  
nyomott mintával,  
méretek: 74–98 cm

kapucnis pulóver
magas  
pamuttartalommal,  
kislányoknak,  
cipzárral, zsebekkel,  
Zombie Dash rávarrt  
és nyomott mintával,  
méretek: 74–98 cm

szabadidőnadrág
magas pamuttartalommal,  

kislányoknak,  
kenguruzsebbel,  

Zombie Dash  
rávarrt és  

nyomott mintával,  
méretek: 74–98 cm

3900 Ft

1550 Ft

3100 Ft

2300 Ft



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

100% pamut pulóver
kisfiúknak, nyomott mintával,  
méretek:  74–98 cm

100% pamut 
szabadidőnadrág
kisfiúknak,  
megköthető derékrésszel,  
méretek: 74–98 cm

100% pamut 
pulóver
kislányoknak,  
nyomott mintával, méretek: 74–98 cm

100% pamut 
szabadidőnadrág

kislányoknak,  
megköthető derékrésszel,  

rávarrt zsebekkel  
és nyomott mintával,  

méretek: 74–98 cm

940 Ft

940 Ft

940 Ft

940 Ft



Az újságban szereplő termékeket megtalálod 
 üzleteinkben bomba ár jelöléssel

100% pamut 
szabadidőnadrág
fiúknak, megköthető derékrésszel  
és oldalsó zsebekkel,  
rávarrt mintával, méretek: 104–134 cm

póló
95% pamut és 5% viszkóz,  
fiúknak, nyomott mintával, 
méretek: 104–134 cm

940 Ft

1900 Ft



az ajánlat 2022.09.15-től 2022.09.21-ig érvényesérezhető minőség,  
           szerethető áron

leggings
lányoknak,  
fodrokkal  
és nyomott mintával,  
méretek:  
104–134 cm

1350 Ft



Lépj velünk kapcsolatba

Használd ki a 30 napos  
pénzvisszafizetési garanciát.  

***A 30 napos pénzvisszafizetési garancia 
szabályai a pepco.hu oldalon találhatók.

 

Vásárolj  
gondtalanul

pepco.hu /PEPCOHU @pepcohu

Ügyfélszolgálat

9:00 – 15:00
E-mail: 

ugyfelszolgalat@pepco.hu
Telefonszám: +36 1 701 0424

áron

érezhető
minőség

szerethető
áron

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. 

*A termék csak limitált mennyiségben elérhető az üzleteinkben a készlet erejéig. 
**A termékek csak kiemelt üzleteinkben elérhetőek a készlet erejéig.

Lépj velünk kapcsolatba

Használd ki a 30 napos  
pénzvisszafizetési garanciát.  

***A 30 napos pénzvisszafizetési garancia 
szabályai a pepco.hu oldalon találhatók.

 

Vásárolj  
gondtalanul

pepco.hu /PEPCOHU @pepcohu

Ügyfélszolgálat

9:00 – 15:00
E-mail: 

ugyfelszolgalat@pepco.hu
Telefonszám: +36 1 701 0424

áron

Lépj velünk kapcsolatba

Használd ki a 30 napos  
pénzvisszafizetési garanciát.  

***A 30 napos pénzvisszafizetési garancia 
szabályai a pepco.hu oldalon találhatók.

 

Vásárolj  
gondtalanul

pepco.hu /PEPCOHU @pepcohu

Ügyfélszolgálat

9:00 – 15:00
E-mail: 

ugyfelszolgalat@pepco.hu
Telefonszám: +36 1 701 0424

áron

100% 
pamut felső
lányoknak,  
gumis  
ujjrésszel  
és nyomott mintával,  
méretek:  
104–134 cm

leggings
lányoknak,  

nyomott mintával,  
méretek:  

104–134 cm

leggings
lányoknak,  
nyomott mintával,  
méretek:  
104–134 cm

100% 
pamut felső
lányoknak,  
gumis  
ujjrésszel  
és nyomott mintával,  
méretek:  
104–134 cm

940 Ft

780 Ft

780 Ft

940 Ft


