
40Kč

od

Oblečení  
pro miminka
ze 100% organické  
bavlny, pro holčičky  
i chlapečky, na výběr:  
body, velikosti:  
62–92 cm – 40 Kč;  
nebo komplet – tričko  
a šortky, velikosti:  
74–98 cm – 60 Kč;  
nebo overal, velikosti:  
62–80 cm – 60 Kč

HIT!

Nabídka platí od 3. 6. 2021 do 16. 6. 2021 nebo do vyprodání zásob.

VÍCE ZA MÉNĚ... KAŽDÝ DEN

ORGANICKÁ 
BAVLNA

Pro vaše 
andílky

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
GCL-2GO3523

‘organic’



Certified by CERES-0532

40Kč

60Kč

60Kč

40Kč

od

60Kč

Body s mořskými zvířátky
100% organická bavlna, pro holčičky  
i chlapečky, s potiskem, velikosti: 62–92 cm

Overal  
s želvičkou

100% organická bavlna,  
pro chlapečky,  

s potiskem,  
velikosti: 62–80 cm

Komplet  
nebo overal  
pro chlapečky
100% organická bavlna, s potiskem,  
na výběr: komplet – top a šortky  
s kapsami a vázáním v pase,  
velikosti: 74–98 cm; nebo overal,  
velikosti: 62–80 cm

Letní souprava
100% organická bavlna, pro holčičky  
i chlapečky, v soupravě: top a šortky,  
s potiskem, velikosti: 74–98 cm

Body nebo overal  
pro holčičky

100% organická bavlna,  
s potiskem, na výběr:  

body, velikosti:  
62–92 cm – 40 Kč;  

nebo overal s volánky  
na ramenech, velikosti:  

62–80 cm – 60 Kč

VÍCE ZA MÉNĚ... KAŽDÝ DEN nabídka platí od 3. 6. 2021 do 16. 6. 2021

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
CERES-0532

‘organic’
Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
GCL-2GO3523

‘organic’



90Kč

420Kč

200Kč

70Kč

Přebalovací  
podložka CEBA
s měkkou výplní  
a potiskem, rozměry:  
72 × 64 cm

Přebalovací podložka CEBA
cestovní, skládací, s měkkou výplní a praktickou sponou  

usnadňující přepravu, s potiskem, rozměry: 80 × 50 cm

Polštář  
na kojení CEBA
s potiskem a povlakem  

ze 100% bavlny, praktický  
a pohodlný, usnadňuje  

krmení miminka,  
univerzální rozměr

Dudlík NUK  
s medvídkem Pú nebo kamarády

silikonový, pro děti 0–16 nebo 6–18 měsíců,  
produkt se prodává včetně průhledného obalu

JEN 
TEĎ

HIT!

dostupná  
také:

   

dostupná  
také:

   

dostupný  
také:

   

Produkty z letáku najdete v prodejně označené symbolem

IW 00027 IW

IW 00027 IW

IW 00027 IW



150Kč

350Kč

120Kč

120Kč

60Kč

Overal s Disneyho hrdiny
100% bavlna, velikosti: 62–80 cm, na výběr:  

pro holčičky, s volánky na ramenech  
a aplikací myšky Minnie a Daisy;  

nebo pro chlapečky, dvoubarevný,  
s potiskem Mickeyho Mouse

Džínové body
100% bavlna, pro holčičky,  
s tenkými ramínky a potiskem,  
velikosti: 62–92 cm

Kojenecká lahvička  
Active Cup NUK
se silikonovou savičkou a licencí  
Medvídek Pú a kamarádi, s praktickým  
klipsem, pro děti od 12. měsíce, objem 300 ml

Ohřívač kojeneckých lahví  
se sterilizační funkcí 2 v 1

v sadě: ohřívač, mistička 180 ml na ohřívání  
pokrmů, držáček na sterilizaci a ohřívání,  
víčko, kleště; ideální na ohřívání skleniček  

s jídlem nebo kojeneckých lahví a také  
na sterilizaci dudlíků

Lehounké  
šatičky
100% organická  
bavlna, pro holčičky,  
s potiskem, velikosti:  
74–98 cm

se sterilizační  
funkcí

dostupné  
také:

   

VÍCE ZA MÉNĚ... KAŽDÝ DEN nabídka platí od 3. 6. 2021 do 16. 6. 2021

Certified by  
CERES-0532

‘organic’



90Kč

120Kč

50Kč
60Kč

60Kč 90Kč

Top  
s mořskými  
koníky
99 % bavlny  
a 1 % viskózy,  
pro holčičky,  
s potiskem,  
velikosti:  
104–134 cm

Kostkované  
šaty

100% bavlna,  
pro holčičky,  

s řasením  
a ozdobnou  

mašlí na zádech,  
velikosti:  

104–134 cm

Puntíkaté  
šortky
100% bavlna, pro holčičky, s mašličkou v pase, ohrnutými  
nohavicemi a knoflíčky na bocích, velikosti: 104–134 cm

Trendy tričko
95 % bavlny a 5 % elastanu,  
pro slečny, žebrované,  
s módním zakončením  
rukávů a spodní části,  
velikosti: 134–164 cm

Šortky s tropickými motivy
100% bavlna, pro slečny, s vázáním v pase, kontrastními  
lemovkami a potiskem, velikosti: 134–164 cm

Šaty  
pro slečny
95 % bavlny  
a 5 % elastanu,  
s tenkými ramínky  
a potiskem,  
velikosti:  
134–164 cm

Vyjádřete svůj názor na:
@pepco_cZfacebook.com 

/pepcocZ



60Kč

60Kč

60Kč

90Kč

90Kč

120Kč

120Kč

Jednodílné plavky
pro holčičky, s potiskem,  
velikosti: 92–128 cm

Dvojdílné plavky
pro slečny, s vázáním  

a proužky, velikosti:  
134–164 cm

Plavky  
s rybičkou
pro holčičky,  
jednodílné,  
s volánky,  
3D aplikací  
a potiskem,  
velikosti:  
92–128 cm

Dětské žabky
na výběr: pro chlapečky, s licencí Mimoni  
a gumou na patách, velikosti: 22–32*;  
pro slečny, s květinovým potiskem, velikosti:  
32–37; pro kluky, s nápisem, velikosti: 33–39

Plavky s žebrováním
pro slečny, dvojdílné, se sportovní  

podprsenkou a potiskem,  
velikosti 134–164 cm

Plavky s potiskem
pro kluky, na výběr:  
s dinosaury, velikosti:  
92–128 cm; nebo  
s písmeny, velikosti:  
134–164 cm

Chlapecké plavky
s potiskem na nohavici, na výběr:  

velikosti: 92–128 cm; nebo s vázáním  
v pase, velikosti: 134–164 cm

* Produkt je dostupný ve vybraných obchodech.

VÍCE ZA MÉNĚ... KAŽDÝ DEN nabídka platí od 3. 6. 2021 do 16. 6. 2021

20.HCN.22720 HOHENSTEIN HTTI



90Kč

60Kč

60Kč

60Kč

90Kč

od

90Kč

od

Horní  
díl plavek
pro dámy, s potiskem  
a zavazováním  
na krku a zádech,  
velikosti: S–XXL

Spodní  
díl plavek
pro dámy,  
s potiskem  
a zavazováním  
na bocích,  
velikosti:  
S–XXL

Proužkované  
plavky
pro dámy, na výběr:  
kalhotky, velikosti:  
S–XXL – 90 Kč;  
nebo podprsenka,  
vyztužená, s vázáním  
na krku, velikosti:  
S–XL – 120 Kč

Dámské  
plavky 
na výběr: kalhotky,  
s potiskem, velikosti:  
S–XXL – 90 Kč; nebo  
podprsenka, vyztužená,  
s vázáním na krku  
a potiskem, velikosti:  
S–XL – 120 Kč

Stylové  
žabky

pro dámy,  
se širokými  

látkovými  
pásky,  

velikosti:  
36–41

Žabky  
se zlatým  
potiskem*
pro dámy,  
velikosti: 36–41

* 
Pr

od
uk

t 
je

 d
os

tu
p

ný
 v

e 
vy

b
ra

ný
ch

 o
b

ch
od

ec
h.

HIT!Produkty z letáku najdete v prodejně označené symbolem



60Kč

180Kč

50Kč

180Kč

250Kč

Tričko s nápisem
pro dámy, s vysokým  
obsahem bavlny a potiskem,  
velikosti: S–XXXL

Šaty v boho stylu
pro dámy, 100% viskóza,  

s tenkými ramínky a potiskem,  
volný střih, velikosti: 36–44

Pohodlná  
sukně
pro dámy, s gumou,  
vázáním v pase  
a rozparky na bocích,  
volný střih,  
proužkovaná,  
velikosti: S–XXL

Top  
s tenkými  
ramínky
pro dámy, s vysokým  
obsahem bavlny  
a elastanem,  
jednobarevný,  
velikosti: S–XXL

Džínová sukně
pro dámy, s vysokým  
obsahem bavlny, kapsami  
a páskem, velikosti: S–XXL

dostupné  
také:

    
  

dostupný  
také

    
  

VÍCE ZA MÉNĚ... KAŽDÝ DEN nabídka platí od 3. 6. 2021 do 16. 6. 2021

SHO20 157158 TESTEX



120Kč

90Kč

120Kč

250Kč

180Kč

Módní  
šortky

98 % bavlny  
a 2 % elastanu,  

pro dámy, džínové,  
s kapsami a páskem  

v podobě bavlněného  
šátku, velikosti: 34–42

180Kč

Top Frida  
Kahlo
100% viskóza,  
pro dámy,  
s volánem,  
zaobleným spodním  
dílem a potiskem,  
velikosti: S–XXL

Tričko s malou  
mořskou vílou
100% bavlna, pro dámy,  
s véčkovým výstřihem  
a potiskem, velikosti: S–XXL

Džínové šortky
s vysokým obsahem bavlny,  
pro dámy, s kapsami,  
velikosti: 34–42

Tričko  
Frida  
Kahlo
100% bavlna,  
pro dámy,  
s aplikací  
a 3D potiskem,  
velikosti: S–XXL

Bavlněné tričko
pro dámy,  
s prodlouženým zadním  
dílem, jednobarevné,  
velikosti: S–XXXL

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



60Kč

90Kč

50Kč

25Kč

od

30Kč

od

Souprava na piknik
plastová, s 3D geometrickým  
vzorem, na výběr: sklenice,  
objem 400 ml – 25 Kč;  
sklenice na víno,  
objem 300 ml – 25 Kč;  
talíř, ø 20 cm – 25 Kč;  
malá miska, ø 15 cm – 25 Kč;  
velká miska, ø 25 cm – 60 Kč

Sklenice  
na potraviny

ideální na skladování  
potravin, džemů nebo  

letních dezertů, s 3D  
nápisem a barevnými  

vzorovanými víčky, na výběr:  
objem 950 ml – 30 Kč;  

nebo sada 2 sklenic,  
objem 2 × 700 ml – 50 Kč  

(cena za 1 kus 25 Kč)

Sada sklenic 3 ks
ideální na skladování potravin, džemů  
nebo letních dezertů, s 3D nápisem  
a barevnými vzorovanými víčky, objem  
3 × 320 ml (cena za 1 kus 16,67 Kč)

Sklenice na okurky
s víčkem se zavírací sponou a gumičkou  

v těchto barvách: zelená, modrá  
nebo růžová, objem 2,8 l

Oboustranné  
struhadlo
dvě různé hrubosti  
strouhání, stojací,  
s praktickým  
vysouvacím  
zásobníkem

dostupné vzory víček:

        

dostupná  
také v této  

barvě:

    

dostupné  
také:

    

VÍCE ZA MÉNĚ... KAŽDÝ DEN nabídka platí od 3. 6. 2021 do 16. 6. 2021



60Kč

90Kč

90Kč

180Kč

180Kč

120Kč

150Kč

od Koš s uchy
pletený, na výběr:  
ø 26 cm, výška 22 cm – 150 Kč 
ø 30 cm, výška 25 cm – 180 Kč

Deka  
s indiánským  

vzorem
rozměry: 130 × 170 cm

Dekorativní  
polštářek
s povlečením ze 100% bavlny,  
rozměry: 35 × 50 cm

Polštářek  
s 3D aplikacemi

s povlečením  
ze 100% bavlny,  

rozměry: 45 × 45 cm

Ubrus  
z voskovaného plátna

rozměry: 140 × 180 cm

Povlak  
na polštářek

rozměry: 40 × 40 cm

Keramická váza
s 3D vzorem, ø 11,5 cm, výška 20 cm

HIT!Produkty z letáku najdete v prodejně označené symbolem

SHHO 094418 TESTEX

SHHO 094418 TESTEX

18.HIN.39760 HOHENSTEIN HTTI



35Kč

60Kč

120Kč

50Kč

50Kč

90Kč

60Kč

35Kč

od

Tričko nebo  
šortky pro  
mrňousky

100% bavlna,  
pro chlapečky,  

s potiskem, na výběr:  
tričko, velikosti:  

80–98 cm – 35 Kč;  
šortky, velikosti:  

74–98 cm – 50 Kč

Tričko  
pro fotbalisty

95 % bavlny a 5 % viskózy,  
pro chlapečky, s potiskem,  

velikosti: 98–134 cmTričko pro  
teenagery
95 % bavlny  
a 5 % viskózy,  
pro kluky,  
s potiskem,  
velikosti:  
134–170 cm

Šortky  
s potiskem
100% bavlna,  
pro kluky,  
velikosti:  
134–164 cm

Kšiltovka pro  
fotbalové fanoušky

pro kluky, s nastavitelnou sponou  
vzadu, obvod: 52–56 cm

Top pro  
sportovce
100% bavlna,  
pro chlapečky,  
s potiskem,  
velikosti:  
98–134 cm

Body  
s fotbalovými  
míči 2 ks
100% bavlna nebo  
s vysokým obsahem  
bavlny, pro chlapečky,  
s potiskem, velikosti:  
62–92 cm (cena  
za 1 kus 60 Kč)

Šortky  
s vázáním  
v pase
100% bavlna,  
pro chlapečky,  
s potiskem,  
velikosti:  
104–134 cm

@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


