
300Kč

350Kč

Dětské odrážedlo  
vypouštějící bubliny 
s úložným boxem, na výběr:  
hasičské nebo policejní auto  
(kapalina na bublinky  
se prodává samostatně)

Stan Tlapková  
patrola nebo  
Minnie
rozměry: 
100 x 100 x 140 cm

HIT!

dostupné  
také:

   

dostupný  
také:

   

Nabídka platí od 20. 5. 2021 do 2. 6. 2021 nebo do vyprodání zásob.

VÍCE ZA MÉNĚ... KAŽDÝ DEN



300Kč

300Kč 250Kč

300Kč 120Kč

Chodící dinosaurus
pohybuje čelistí, nohama a ocasem, vydává zvuky, rozměry:  
30,5 x 17,8 cm, pro děti od 3 let (baterie jsou součástí balení)

Panenka  
Cave Club
s příslušenstvím,  
na výběr 4  
různé vzory

Akční figurka
z pohádky Tlapková  
patrola, s pohyblivými  
částmi, na výběr:  
Chase, Marshall,  
Zuma, Skye, Rocky  
nebo Rubble

Auto na dálkové ovládání 
z pohádky Tlapková patrola, na výběr 2 vzory:  
Chase – policejní auto; nebo Marshall – hasičské  
auto, pro děti od 3 let (baterie  
se prodávají samostatně)

Nafukovací  
bazén
ø 180 cm,  
výška 43 cm,  
pro děti od 3 let

HIT!

50-150 sp in

150-300 sp in

dostupné  
také:

  

VÍCE ZA MÉNĚ... KAŽDÝ DEN nabídka platí od 20. 5. 2021 do 2. 6. 2021



SH025 126239 TESTEX

180Kč

120Kč

350Kč

300Kč

300Kč

180Kč

70Kč

Deka Loli
s potiskem Loli  
z Looney Tunes,  
rozměry: 130 x 170 cm

Skládací  
box
ze síťky,  
s úchytkami  
a potiskem  
Mickeyho  
Mouse nebo  
Minnie Mouse,  
rozměry:  
35 x 35 x 55 cm

Polštářek Loli
s potiskem Loli  

z Looney Tunes,  
rozměry: 40 x 40 cm

Panenka  
Barbie  

a Chelsea
narozeninová  

souprava,  
se 3 domácími  

mazlíčky  
a doplňky

Plyšový  
jednorožec
růžový nebo bílý,  
délka 80 cm

Hrací klavír
s postavičkami z pohádky  
Prasátko Peppa nebo Tlapková  
patrola, pro děti od 18 měsíců

Modelovací  
hmota zmrzlinárna
v sadě: 5 nádobek a 56 g hmoty, tvarovací  
stroj a doplňky na tvarování, pro děti od 3 let

HIT!

dostupný  
také:

  

dostupný  
také:

  

Produkty z letáku najdete v prodejně označené symbolem



120Kč

90Kč

150Kč

120Kč

120Kč

120Kč

90Kč

Komplet s čelenkou
100% bavlna, pro holčičky, v soupravě: šaty  
s volánky v pase a potiskem 101 dalmatinů  
a čelenka s mašličkou, velikosti: 74–98 cm

Komplet s medvídky 
100% bavlna nebo  
99 % bavlny a 1 % viskózy,  
pro chlapečky,  
v soupravě:  
tričko a šortky,  
s potiskem  
We Bare Bears,  
velikosti:  
74–98 cm

Chrastítko nebo  
plyšová hračka tygřík
licence Medvídek Pú a kamarádi,  
z měkkého, na dotyk  
příjemného materiálu

Chrastítko  
nebo  
plyšová  
hračka  
prasátko
licence  
Medvídek Pú  
a kamarádi,  
z měkkého,  
na dotyk  
příjemného  
materiálu

Komplet s papouškem
pro chlapečky, v soupravě: body bez rukávů, 100% bavlna,  

s potiskem a šortky, 99 % bavlny a 1 % viskózy,  
s klokaní kapsou, velikosti: 62–92 cm

Růžové  
body
100% bavlna,  
pro holčičky,  
s nařasenými  
šatičkami  
a mašličkou,  
velikosti  
62–92 cm

Hudební hračka
licence Medvídek Pú  
a kamarádi,  
s natahovacími prvky  
a zrcadélkem, vydává  
jemné zvuky, z materiálu  
příjemného na dotyk

dostupný  
také:

  

VÍCE ZA MÉNĚ... KAŽDÝ DEN nabídka platí od 20. 5. 2021 do 2. 6. 2021



90Kč
120Kč

120Kč

90Kč

250Kč

60Kč

Teplákové šortky
100% bavlna, pro kluky,  

s kapsami, vázáním  
v pase a potiskem,  

velikosti: 134–164 cm

Kšiltovka  
Garfield
pro kluky,  
s potiskem Garfielda  
a nastavitelnou  
sponou vzadu,  
obvod: 52–56 cm

Tričko  
Garfield
100% bavlna,  
pro kluky,  
s potiskem  
Garfielda,  
v bílé nebo  
tmavě modré,  
velikosti:  
134–164 cm

Ažurový  
klobouček

pro slečny, s barevnou  
ozdobou, obvod:  

52–56 cm

Tričko s oboustrannými flitry
100% bavlna, pro slečny,  
velikosti: 134–164 cm

Džíny  
s kšandami 

98 % bavlny  
a 2 % elastanu,  

pro slečny,  
s kapsami  

a odřeným  
vzhledem,  

velikosti:  
134–164 cm

Vyjádřete svůj názor na:
@pepco_cZfacebook.com 

/pepcocZ



90Kč
90Kč

90Kč

90Kč

90Kč

90Kč

Šortky s kapsami
s vysokým obsahem bavlny,  
pro chlapečky, s vázáním  
v pase a potiskem  
Tlapkové patroly,  
velikosti: 104–134 cm

Roztomilé šatičky
s vysokým obsahem bavlny,  

pro holčičky, s potiskem  
Tlapkové patroly,  

velikosti: 104–134 cm

Pohádkový  
top

100% bavlna,  
pro chlapečky,  

s potiskem  
Tlapková patrola,  

velikosti:  
104–134 cm

Šortky s potiskem
98 % bavlny a 2 % elastanu,  

pro holčičky, s vázáním v pase,  
kapsami a potiskem Tlapková  
patrola, velikosti: 104–134 cm

Top s volánky*
100% bavlna, pro holčičky,  
s potiskem Tlapková patrola,  
velikosti: 104–134 cm

Veselé tričko 
98 % bavlny a 2 % viskózy,  
pro holčičky, s potiskem  
Tlapkové patroly,  
velikosti: 104–134 cm

* Produkt je dostupný ve vybraných obchodech.

VÍCE ZA MÉNĚ... KAŽDÝ DEN nabídka platí od 20. 5. 2021 do 2. 6. 2021



120Kč
90Kč

50Kč

50Kč

50Kč

50Kč

60Kč

Šortky  
z mikrovlákna

pro chlapečky, s vázáním  
v pase a potiskem,  

velikosti: 104–134 cm

Praktické  
šortky

100% bavlna, pro chlapečky, teplákové,  
s kapsami, vázáním v pase a kontrastními  
lampasy s potiskem, velikosti: 104–134 cm

Džínové šortky 
s vysokým obsahem bavlny a elastanem,  
pro holčičky, s kapsami a potiskem  
s hvězdičkami, velikosti: 104–134 cm

Cool tričko
100% bavlna,
pro chlapečky,
s potiskem,
velikosti: 104–134 cm

Super top
100% bavlna, pro chlapečky,  

s potiskem, velikosti:  
98–134 cm

Top  
s mořskými vílami 
100% bavlna, pro holčičky,  
s mašličkami na ramenech  

a oválným lemem, velikosti:  
104–134 cm

Šortky  
s mašličkou
100% bavlna,  
pro holčičky,  
s volánky po stranách  
a potiskem, velikosti:  
104–134 cm

HIT!

dostupný  
také:

  

dostupné  
také:

  

Produkty z letáku najdete v prodejně označené symbolem



17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 044554 TESTEX

150Kč

180Kč

150Kč

60Kč

60Kč

Noční košile  
Cruella
100% bavlna, pro  
dámy, s potiskem  
101 dalmatinů, 
velikosti: S–XXL

Pyžamo  
pro slečny*
100% bavlna,  
s potiskem  
101 dalmatinů,  
velikosti: 134–164 cm

Nízké ponožky 3 páry
s vysokým obsahem bavlny,  
polyamidem a elastanem, pro dámy,  
se vzorem 101 dalmatinů, velikosti: 35–38  
nebo 39–42 (cena za 1 pár 20 Kč)

Pyžamo pro dámy
100% bavlna, s potiskem  

101 dalmatinů, velikosti: S–XL

Šortkové kalhotky 2 ks
95 % bavlny a 5 % elastanu, pro dámy,  
s potiskem 101 dalmatinů, velikosti: S–XXL  
(cena za 1 kus 30 Kč)

* Produkt  
je dostupný  
ve vybraných  
obchodech.

VÍCE ZA MÉNĚ... KAŽDÝ DEN nabídka platí od 20. 5. 2021 do 2. 6. 2021



150Kč

90Kč 90Kč

90Kč

90Kč
Hravá noční košile
s vysokým obsahem bavlny,  

pro slečny, s potiskem  
101 dalmatinů, velikosti:  

134–164 cm
Roztomilá noční košilka 

s vysokým obsahem bavlny, pro holčičky,  
s volánky na ramenech a potiskem  
101 dalmatinů, velikosti: 92–128 cm

Pyžamko pro chlapečky
v sadě: tričko ze 100% bavlny  
a šortky s vysokým obsahem  
bavlny, s potiskem 101 dalmatinů,  
velikosti: 92–128 cm

Pyžamo  
pro kluky
v sadě: tričko  
s vysokým obsahem  
bavlny a šortky  
ze 100% bavlny,  
s potiskem  
101 dalmatinů  
velikosti: 134–176 cm

Pyžamo pro pány 
v sadě: tričko s vysokým obsahem  
bavlny a šortky ze 100% bavlny,  
s potiskem 101 dalmatinů,  
velikosti: M–XXL

Nakupujte bez obav!  
Do 30 dnů můžete zakoupené zboží vrátit* 30



150Kč

180Kč

180Kč

150Kč

250Kč

90Kč

Minisukně  
s proužky 
100% bavlna, z měkkého  
materiálu, který se  
přizpůsobí postavě,  
s kapsami a elastickým  
pasem, velikosti: S–XXL

Elegantní  
mini sukně
95 % bavlny  
a 5 % elastanu,  
z měkkého materiálu,  
který se přizpůsobí  
postavě, s elastickým  
pasem, velikosti:  
S–XXL

Šaty ve  
španělském  
stylu
s velkým  
výstřihem  
s odhalenými  
rameny  
s vyšívaným  
řasením  
a páskem,  
velikosti:  
36–44

Pohodlné  
šaty

100% bavlna,  
s výstřihem do V,  

volnými rukávy,  
elastickým pasem  

a potiskem,  
velikosti: 36–44

Top s vázáním
100% viskóza, s velkým  
výstřihem s odhalenými  
rameny a potiskem,  
velikosti: 36–46

Top  
s volánovým  
výstřihem
100% bavlna,  
džínový, se  
zaobleným lemem,  
velikosti: 36–46

dostupný  
také:

 

VÍCE ZA MÉNĚ... KAŽDÝ DEN nabídka platí od 20. 5. 2021 do 2. 6. 2021



SHHO 094418 TESTEX

600Kč

120Kč 50Kč

350Kč

150Kč

60Kč

Sada vůní
v dekorativní  

klícce, v sadě:  
difuzér s umělými  

květy, olej s vůní  
Lilac blossom  

a tyčinky, ø 14 cm,  
výška 20 cm

Taburet s knoflíky
s velurovým potahem  
a ozdobným prošíváním,  
ø 38 cm, výška 38 cm

Rámeček na fotku
s rozměry 10 x 15 cm  

a přívěskem ve tvaru srdce

Stojan na 3 rostliny
kovový, rozměry:  
69 x 14,5 x 55,5 cm

Polštářek  
ve tvaru srdce
s potahem z umělé  
kožešiny, rozměry:  
40 x 45 cm

Náhrdelník  
s přívěskem

ve tvaru písmene M,  
s dvojitým řetízkem  

s délkou 45 cm  
a 50 cm

HIT!

dostupný  
také:

  

dostupný  
také:

  

Produkty z letáku najdete v prodejně označené symbolem



950Kč

250Kč

480Kč

250Kč

Odrážedlo kolo
s výškově nastavitelnými  
řídítky a sedadlem,  
maximální nosnost 20 kg,  
kola 10", výška 49 cm,  
pro děti od 2 let

Nafukovací  
hřiště 

se sopkou a sprchou  
napájenou přímo  

ze zahradní hadice,  
klouzačkou, palmami  

a lávovým vodním  
polštářem na skákání,  

rozměry:  
265 x 104 x 265 cm,  

pro děti od 2 let

Sada na obrovské bubliny
v sadě: 3 kruhy, miska na tekutinu,  
ø 40,5 cm a 500 ml tekutiny,  
na výběr 2 barevné verze,  
pro děti od 3 let

Panenka  
na koupání

v plaveckém kruhu  
ve tvaru labutě  

nebo plameňáka,  
výška 23 cm

JEN 
TEĎ

dostupné  
také:

  

dostupná  
také:

  

@pepco_cZ

ZÁKAZNIcKÉ ceNTRUM 
Tel.: +420 228 881 508   e-MAIl: ZAKAZNIK@pepco.cZ

BUĎTe S NÁMI V KoNTAKTU DAlŠÍ SlUŽBY NAKUpUJTe BeZ oBAV

fAceBooK.coM 
/pepcocZ

pepco.cZ DoBÍJeNÍ  
KReDITU

eleKTRoNIcKÉ  
DÁRKoVÉ KARTY

MoBIlNÍ  
AplIKAce  

pepco

Do 30 DNŮ MŮŽeTe  
ZAKoUpeNÉ ZBoŽÍ VRÁTIT.

* foRMUlÁř pRo NAVRÁceNÍ 
ZBoŽÍ NAJDeTe NA  
www.pepco.cZ.

30
VÍce ZA MÉNĚ 
... KAŽDÝ DeN

Naše prodejny • Aš • Bílina • Benešov • Blansko • Brandýs nad Labem • Brno • Břeclav • Česká Lípa • Česká Třebová • České Budějovice • Český Brod • Český Krumlov • Český Těšín • Děčín • Dvůr Králové nad Labem • Frýdek-Místek • Frýdlant nad Ostravicí • Havířov • Havlíčkův Brod • Holešov • Hradec Králové • Hranice • Cheb • 
Chomutov • Ivančice • Jablonec nad Nisou • Jablunkov • Jaroměř • Jesenice-Vestec • Jeseník • Jihlava • Jílové u Prahy • Jindřichův Hradec • Karviná • Kladno • Klatovy • Kolín • Kroměříž • Kutná Hora • Kyjov • Lanškroun • Lety • Liberec • Litoměřice • Litvínov • Louny • Mariánské Lázně • Mělník • Milevsko • Milovice • Mladá Boleslav • 
Mníšek pod Brdy • Mohelnice • Most • Náchod • Neratovice • Nové Město nad Metují • Nové Město na Moravě • Nový Bor • Nový Bydžov • Nový Jičín • Nymburk • Olomouc • Opava • Ostrava • Ostrov • Otrokovice • Pardubice • Pelhřimov • Písek • Plzeň • Poděbrady • Praha • Prostějov • Přerov • Příbram • Rakovník • Rychnov nad Kněžnou • 
Říčany • Sokolov • Strakonice • Sušice • Šestajovice • Tábor • Tachov • Teplice • Trutnov • Třebíč • Třeboň • Třinec • Turnov • Týniště nad Orlicí • Uherské Hradiště • Uherský Brod • Unhošť • Ústí nad Labem • Ústí nad Orlicí • Valašské Meziříčí • Varnsdorf • Velké Meziříčí • Vrchlabí • Vsetín • Vyškov • Zlín • Znojmo • Žatec • Žďár nad Sázavou


