
Pulovr  
z měkkého  
úpletu
s výstřihem do V a oválným  
lemem, velikosti: S–XXXL

Pulovr  
s výstřihem  

do V
z měkkého úpletu,  

s řasením na rukávech  
a vázáním ve spodní  

části, velikosti: S–XXXL

Přiléhavé džíny
bavlněné, s elastanem,  
velikosti: 36–44

Vyberte si pohodlí!

120Kč

120Kč

250Kč
HIT!

dostupný  
také:

   

Nabídka platí od 7. 10. 2021 do 20. 10. 2021 nebo do vyprodání zásob.

překvapí kvalitou,  
 okouzlí cenou



Jednobarevné legíny
95 % bavlny a 5 % elastanu,  
velikosti: S–XXL

Košile  
z viskózy
se zapínáním  
na knoflíky,  
límcem,  
kapsami  
a potiskem,  
velikosti: 36–46

Zateplené legíny
s knoflíky u kapes, jednobarevné,  
velikosti: S–XXL

Džínová sukně
s vysokým obsahem bavlny  
a elastanem, se širokou gumou,  
nabíraným pasem, knoflíky  
a kapsami vzadu, velikosti: S–XXL

Pulovr s vázáním  
ve výstřihu
z měkkého a teplého  
úpletu, se strukturovaným  
vzorem, velikosti: S–XXL

Pulovr  
s pruhovanými  

rukávy 
z měkkého úpletu,  

velikosti: S–XXXL

120Kč 180Kč

250Kč

90Kč

200Kč

180Kč

dostupný  
také: 

   

dostupný  
také:

   

nabídka platí od 7. 10. 2021 do 20. 10. 2021
překvapí kvalitou,  
 okouzlí cenou



Pruhovaný  
kardigan 

pro dámy,  
měkký a teplý,  

s manžetami  
na rukávech  
a ve spodní  

části, velikosti:  
S–L

Tepláky s kapsami
95 % bavlny a 5 % elastanu,  
s vázáním v pase, jednobarevné,  
velikosti: S–XXL

Top  
s oválným lemem
95 % bavlny a 5 % elastanu,  
pro dámy, s prodlouženým střihem,  
jednobarevný, velikosti: S–XXXL

Flísová mikina
s klokaní kapsou a kapucí,  
jednobarevná, velikosti: S–XXL

Mikina  
pro pány
s kapucí,  
klokaní kapsou,  
jednobarevná,  
velikosti:  
M–XXL

Tepláky  
pro pány
s vázáním v pase,  
velikosti: M–XXL

180Kč

350Kč 180Kč

120Kč

180Kč

150Kč

HIT!

dostupná  
také:

    
  dostupné  

také:

    
  

V našich prodejnách najdete produkty z letáku označené symbolem



T-shirt podprsenka*
s krajkou a metalickou  
nitkou, velikosti: 75A–85D

Kalhotky  
s metalickou  
nitkou* 
krajkové, velikosti: S–XL

Černá  
podprsenka*
typu bralette, s efektní  
krajkou na ramínkách  
a ve spodní části,  
velikosti: S–XL

Černé  
kalhotky*
s krajkou, velikosti:  
S–XXL

Body s měkkými  
košíčky
krajkové, velikosti: S–XL

Krajkové kalhotky
na výběr:  bikiny*, se širokou krajkou,  
černé, velikosti: S–XXL, brazilky*,  
se širokou krajkou, červené, velikosti:  
S–XXL nebo tanga, krajková,  
červená, velikosti: S–XL

* 
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250Kč

120Kč

50Kč

120Kč

60Kč

60Kč

nabídka platí od 7. 10. 2021 do 20. 10. 2021
překvapí kvalitou,  
 okouzlí cenou



Kalhotky  
bikiny 2 ks*

95 % bavlny  
a 5 % elastanu,  

s krajkovým  
lemováním,  

velikosti: S–XXL  
(cena za 1 kus 30 Kč)

Červená  
podprsenka*

typu bralette, s efektní  
krajkou na ramínkách  

a ve spodní části,  
velikosti: S–XL

Červené  
kalhotky*

s krajkou, velikosti:  
S–XXL

Push-up  
podprsenka*
krajková, velikosti:  
75A–85D

Body s vyztuženými košíčky*
krajkové, velikosti: S–XL

Šortkové kalhotky*
s krajkou, velikosti: S–XL

* 
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120Kč

250Kč

120Kč

60Kč

60Kč

60Kč

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

BEGO 064655 by TESTEX BEGO 064655 by TESTEX 



Tričko Batman
100% bavlna, pro kluky,  
s potiskem s licencí Batman,  
velikosti: 134–170 cm Mikina Batman

100% bavlna, pro kluky,  
s potiskem s licencí  
Batman, velikosti:  
134–170 cm

Tepláky Batman
100% bavlna, pro kluky,  

s kapsami a vázáním  
v pase, s potiskem  

s licencí Batman,  
velikosti: 134–170 cm

Tepláky  
s vázáním  
v pase
100% bavlna, pro kluky,  
s kapsami, jednobarevné,  
velikosti: 134–170 cm

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

200Kč

200Kč

120Kč

90Kč

120Kč

nabídka platí od 7. 10. 2021 do 20. 10. 2021
překvapí kvalitou,  
 okouzlí cenou



Tričko  
s květinkou*

100% bavlna,  
pro holčičky,  

s potiskem,  
velikosti:  

104–134 cm

Pulovr  
s hustou  
vazbou
100% bavlna,  
pro slečny,  
velikosti:  
134–170 cm

Legíny s lampasy
95 % bavlny a 5 % elastanu,  
pro slečny, zateplené,  
s potiskem, velikosti:  
134–170 cm

Pohodlné  
džíny
99 % bavlny  
a 1 % elastanu,  
pro holčičky,  
s kapsami,  
velikosti:  
104–134 cm

Mikina  
s lesklými  
prvky
bavlněná,  
pro holčičky,  
s potiskem,  
velikosti:  
104–134 cm

Legínky  
s motýlky
95 % bavlny  
a 5 % elastanu,  
pro holčičky,  
s potiskem,  
velikosti:  
104–134 cm

Mikina  
Mickey Mouse*

100% bavlna, pro slečny,  
velikosti: 134–170 cm

Mikina  
Jurassic  
World
100% bavlna,  
pro chlapečky,  
s kapucí a potiskem  
s licencí Jurassic  
World, velikosti:  
104–134 cm

* Výrobek je dostupný ve vybraných prodejnách. 

50Kč 250Kč

90Kč

120Kč

180Kč

120Kč

180Kč

150Kč

HIT!

dostupné  
také:

   

dostupné  
také:

   

V našich prodejnách najdete produkty z letáku označené symbolem



Tmavé tepláky
100% bavlna, pro chlapečky, s kapsami a vázáním  
v pase, jednobarevné, velikosti: 98–134 cm

Tričko  
na Halloween
100% bavlna nebo  
90 % bavlny a 10 % viskózy,  
pro chlapečky, s potiskem  
s motivy Halloweenu,  
velikosti: 104–134 cm

Pulovr  
s černou kočkou
pro holčičky, s aplikací  
s lesklými prvky, velikosti:  
104–134 cm

Tričko  
Tlapková  

patrola
100% bavlna nebo  

s vysokým obsahem  
bavlny, pro holčičky,  
s potiskem s licencí  

Tlapková patrola,  
velikosti: 104–134 cm

Čelenka  
na Halloween
různé vzory, rozměry:  
23 x 13 cm, 25,5 x 16 cm

Maska  
na Halloween
dostupné různé vzory,  
univerzální velikost

40Kč 25Kč

180Kč

90Kč

90Kč

50Kč

dostupná  
také:

   

nabídka platí od 7. 10. 2021 do 20. 10. 2021
překvapí kvalitou,  
 okouzlí cenou

17.HIN.01958 HOHENSTEIN HTTI



Lampion  
na Halloween
papírový, ø 20,5 cm

Kostým  
na Halloween
pro děti, na výběr:  
pelerína s dinosaurem  
s kapucí, pelerína  
s netopýrem nebo  
šaty se vzorem  
kostry nebo  
pavučinou,  
velikosti:  
3–8 let

Pytlík  
na sladkosti
na Halloween, s rukojetí,  
dostupné 2 vzory, rozměry:  
15 x 54 x 4 cm

Dekorace na Halloween*
keramické, na čajové svíčky, na výběr:  
dýně, 2 vzory, ø 11,5 cm, výška 12 cm  
nebo ø 10,5 cm, výška 12 cm – 30 Kč,  
duch, 2 vzory, ø 7,5 cm, výška 13,5 cm  
nebo rozměry: 12 x 8 x 16 cm – 30 Kč,  
velká dýně, ø 15 cm, výška 17 cm – 60 Kč

Doplňky  
ke kostýmu  
na Halloween
na výběr: čelenka,  
různé vzory, univerzální  
velikost – 25 Kč,  
čarodějnický klobouk*,  
různé vzory, ø 38 cm – 30 Kč,  
paruka, fialová, červená  
nebo růžová, univerzální  
velikost – 60 Kč

Svíticí  
LED kelímek
s brčkem a vzorem  
lebky, ø 10 cm,  
výška 17,5 cm,  
objem 400 ml

LED miniřetěz  
na Halloween

10 světýlek, různé vzory,  
délka 165 cm, baterie se  

prodávají samostatně

* Výrobek je dostupný ve vybraných prodejnách. 

180Kč

25Kč

60Kč

60Kč

35Kč

30Kč

od

25Kč

od

dostupné vzory:

dostupné  
také tyto  
paruky:

    
  

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



Stolní lampa
ve stylu glamour, zlatá  
nebo stříbrná, ø 12 cm,  
výška 25 cm

Vonná svíčka
ve skle, s víčkem, na výběr různé  
barvy a vůně, ø 13,5 cm, výška 8 cm

LED řetěz  
s korkem 2 ks
sada neobsahuje  
láhve, baterie se  
prodávají samostatně  
(cena za 1 kus 30 Kč)

Aromatická  
svíčka
ozdobná, vůně  
pačuli, ø 7 cm,  
výška 15 cm

Svíčka ve skle
vonná, dostupné různé vůně, rozměry na výběr:  
8 x 8 x 8 cm – 40 Kč, 10 x 10 x 10 cm – 90 Kč  
nebo 12 x 12 x 12 cm – 120 Kč

dostupná  
také:

   

250Kč

90Kč

120Kč

60Kč

40Kč

od

        

svíčka 8 x 8 x 8 cm  
dostupná také:

nabídka platí od 7. 10. 2021 do 20. 10. 2021
překvapí kvalitou,  
 okouzlí cenou



Kovový koš
s uchy, rozměry na výběr:  
28,5 x 23,5 x 31 cm – 150 Kč,  
35 x 30 x 34 cm – 180 Kč

Keramická stolní lampa
s látkovým stínidlem,  
ø 12,5 cm, výška 23 cm

Praktický box
na výběr: 3 ks, A4 – 60 Kč  
(cena za 1 kus 20 Kč),  
2 ks, rozměry: 37 x 27 x 21 cm – 60 Kč  
(cena za 1 kus 30 Kč),  
2 ks, rozměry: 47 x 31 x 32 cm – 90 Kč  
(cena za 1 kus 45 Kč),  
dostupné různé vzory

Závěs  
s kovovými  
kroužky 
rozměry:  
140 x 260 cm

Ozdobná  
šňůra
na záclonu,  
s třásní

dostupná  
také:

   

dostupná  
také:

   

120Kč

300Kč

90Kč

150Kč

od

60Kč

od

HIT!V našich prodejnách najdete produkty z letáku označené symbolem

20.HCN.14341 HOHENSTEIN HTTI



Pulovr  
pro chlapečky
100% bavlna,  
pruhovaný,  
velikosti: 74–98 cm

Kalhoty  
pro chlapečky
s vnější vrstvou ze  
100% bavlny a hřejivou  
podšívkou, s kapsami  
a drobnými kostkami,  
velikosti: 74–98 cm

Pulovr pro  
holčičky
s vysokým  
obsahem  
bavlny,  
vzorovaný,  
velikosti:  
74–98 cm

Kalhoty  
pro holčičky
97 % bavlny  
a 3 % elastanu,  
s kapsami a páskem,  
jednobarevné,  
velikosti: 80–98 cm

Overal  
pro holčičky
100% organická  
bavlna, s potiskem,  
velikosti: 62–92 cm

Body  
s aplikací s oušky
100% organická bavlna,  
pro chlapečky, velikosti:  
62–92 cm

Overal  
pro chlapečky

100% bavlna, s potiskem  
s licencí Snoopy,  

velikosti: 62–92 cm

dostupný  
také:

   

dostupné  
také:

   

150Kč 150Kč

90Kč

150Kč

120Kč

120Kč

120Kč

s ozdobným  
páskem

   

@pepco_cz

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM 
tel.: +420 228 881 508 

e-mail: zakaznik@pepco.cz

Buďte s námi v kontaktu Další služby nakupujte bez obav

pepcocz pepco.cz dobíjení  
kreditu doma  
i do zahraničí

elektronické  
dárkové karty

* Formulář pro navrácení zboží 
najdete na www.pepco.cz.

Do 30 dnů můžete  
zakoupené zboží 

vrátit.překvapí kvalitou,  
 okouzlí cenou

Certified by USB
TEX2765

‘organic’


