
Sójová vonná svíčka
ve skle, s ažurovým dřevěným víčkem,  

různé vůně, ø 11 cm, výška 8,5 cm

Dřevěná lucerna
s kovovou stříškou  

a rukojetí z provazu,  
rozměry: 15 x 15 x 37 cm

Oboustranná  
deka
typ sherpa, hřejivá,  
rozměry: 150 x 200 cm

250Kč

180Kč

90Kč
HIT!

dostupná  
také:

    
  

Nabídka platí od 21. 10. 2021 do 10. 11. 2021 nebo do vyprodání zásob.

Útulný domov

SH025 162889 TESTEX

překvapí kvalitou,  
 okouzlí cenou



Velurový box
s ozdobnou mašlí  
a nápisem, na výběr:  
ø 14,5 cm, výška 14 cm – 60 Kč, 
ø 17,5 cm, výška 16 cm – 70 Kč

Aroma difuzér
s tyčinkami a vůní  

Slaný karamel,  
objem 100 ml

Povlečení na polštářek
rozměry 40 x 40 cm

Obal na květináč
kovový, ø 19 cm, výška 40 cm

Skládací box
rozměry: 30 x 30 x 30 cm

60Kč

od

250Kč

150Kč

60Kč

60Kč

dostupné  
také:

   

dostupný  
také:

   

nabídka platí od 21. 10. 2021 do 10. 11. 2021
překvapí kvalitou,  
 okouzlí cenou



Keramický  
květináč

s reliéfním vzorem,  
rozměry: 17 x 18 x 15 cm

Pletený taburet
s hrubým strukturovaným  

vzorem, ø 47 cm, výška 37 cm

Kytice ozdobných  
větviček 5 ks
ideální prvek na domácí  
aranž, výška 80 cm  
(cena za 1 kus 24 Kč)

Bambusová  
komoda

se 3 zásuvkami,  
rozměry: 37 x 27 x 57 cm

Multirámeček  
s poličkou
kovový, se  
3 rámečky  
na fotky  
o rozměrech:  
10 x 15 cm

Stolní lampa
s trojstupňovým  
nastavením jasu,  
nádobkou na psací  
potřeby a vestavěnou  
baterií na nabíjení  
přes USB, v šedé nebo  
růžové barvě, rozměry:  
15,5 x 9,4 x 39 cm  
(kabel je součástí sady)

S DRŽÁKEM  
NA TELEFON

600Kč

180Kč

120Kč

600Kč

180Kč

120Kč

HIT!Všechny produkty v tomto letáku jsou našimi hity  
a v obchodě je najdete označené tímto symbolem:



Sada dekorací  
na muffiny

24 formiček a 24 ozdobných  
zápichů, s kovovým vzhledem,  
dostupné různé vzory a barvy

Silikonová stěrka
s dřevěnou rukojetí a potiskem

Sada  
5 kuchyňských doplňků

v sadě: obracečka, 2 lžíce  
na míchání, naběračka na špagety  

a naběračka na polívku

ODOLNÉ VŮČI VYSOKÉ TEPLOTĚ,  
ŠETRNÉ K JEMNÝM POVRCHŮM  
A VŽDY ORGANIZOVANÉ DÍKY  
MAGNETICKÉMU STOJANU

510Kč

40Kč

30Kč

dostupná  
také:

    
  

Vyjádřete svůj názor na:
@pepco_czpepco.cz



Hrnek s nápisem
porcelánový,  
se zlatým ouškem  
ve tvaru motýlího  
křídla, objem 380 ml

Hrnek s květy
porcelánový, s nápisem,  

objem 360 ml

Plech s vykrajovátky
plech s nepřilnavým povrchem,  
rozměry: 40 x 28 x 3,5 cm,  
vykrajovátka na 16 kousků cukroví

Žáruvzdorná  
čajová konvice
skleněná, s víčkem  
a plastovou rukojetí,  
objem 1,5 l

Zapékací mísa
skleněná, žáruvzdorná, na pečení,  
skladování nebo mrazení,  
s plastovým víkem, na výběr:  
objem 2,25 l – 150 Kč,
objem 3,5 l – 180 Kč

150Kč

od

90Kč

50Kč180Kč

60Kč

HIT!Všechny produkty v tomto letáku jsou našimi hity  
a v obchodě je najdete označené tímto symbolem:



Montessori  
Fantastický svět zvířat

v sadě: domeček na montáž,  
18 hracích karet a 24 zvířecích tvarů

Vysavač  
na hraní

s vyměnitelným  
nástavcem, na baterie  

(baterie se prodávají  
samostatně)

Pistole Nerf Alpha Strike
v sadě 12 pěnových nábojů,  
pro děti od 8 let

Plastové autíčko
s pohyblivými částmi, dostupné 3 typy:  

popelářské auto, hasičské auto a náklaďák

Autíčko  
na stavbu

ozvučené a svítící,  
s pohyblivými částmi,  
na gumových kolech,  

na výběr: buldozer,  
bagr nebo náklaďák  

(baterie jsou součástí sady)

Startovací sada  
Bakugan

sběratelská sada obsahuje  
3 míčky, které se po otevření  

změní na postavičky, karty  
a žetony

300Kč

250Kč

350Kč

350Kč

300Kč

300Kč

nabídka platí od 21. 10. 2021 do 10. 11. 2021
překvapí kvalitou,  
 okouzlí cenou



Panenka miminko
pije a čůrá do plínky,  
s doplňky

Pony na česání
s dlouhou hřívou a doplňky

Plastelína domeček
v sadě: plastové části domu,  
lisy a 4 tuby plastelíny

Oblékací  
panenka
se 4 oblečky  

a doplňky

Sada panenek  
Rodinka

s doplňky

Plyšový  
medvěd
výška 90 cm

180Kč 250Kč

200Kč

350Kč

250Kč

300Kč

HIT!Všechny produkty v tomto letáku jsou našimi hity  
a v obchodě je najdete označené tímto symbolem:



Manšestrové  
kalhoty

100% bavlna,  
pro holčičky, s gumou  

v pase a potiskem,  
velikosti: 80–98 cm

Dětská souprava
100% bavlna, pro holčičky, body  
s potiskem a manšestrové šaty  
s aplikací, velikosti: 62–92 cm

Velurový overal
s vysokým obsahem bavlny, pro holčičky, na výběr:  

s aplikací se sovičkou a potiskem s puntíky  
na rukávech – 120 Kč nebo s volánkem a potiskem  

s licencí Bambi – 150 Kč, velikosti: 56–80 cm

Body pro  
holčičky 2 ks

100% bavlna,  
v sadě: s potiskem  

a jednobarevné  
s volánkem,  

velikosti:  
62–92 cm  
(cena za  

1 kus 60 Kč)

Mikina Zvonilka
s vysokým obsahem  
bavlny a elastanem,  

pro holčičky, s potiskem  
s licencí víly Zvonilky,  

velikosti: 74–98 cm

120Kč

od

200Kč

120Kč

150Kč

120Kč

dostupné  
také:

   

      

dostupná  
také:

   

dostupné  
také:

   

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

 16.HBD.79596 HOHENSTEIN HTTI



Body pro  
chlapečky 2 ks

100% bavlna, s potiskem,  
různé vzory v sadě,  
velikosti: 62–92 cm  

(cena za 1 kus 60 Kč)

Tričko Mickey
100% bavlna, pro chlapečky,  
s potiskem s licencí Mickeyho  
Mouse a kamarádů, velikosti:  
80–98 cm

Dečka s kapucí*
pro děti, s aplikací,  
oušky a potiskem,  

rozměry: 75 x 100 cm

Roztomilá  
mikina
100% bavlna,  
pro chlapečky,  
s potiskem,  
velikosti:  
74–98 cm

Vesta  
se stojacím límečkem
pro chlapečky, na zip, s kapsami,  

velikosti: 74–98 cm

* Produkt je dostupný ve vybraných prodejnách.

90Kč

150Kč

90Kč

120Kč

60Kč

   

      

    
  

dostupná  
také: 

    
  

HIT!Všechny produkty v tomto letáku jsou našimi hity  
a v obchodě je najdete označené tímto symbolem:

2020OK0997 AITEX



Tričko Minnie
100% bavlna, pro holčičky,  
s metalickým potiskem  
Minnie Mouse, velikosti:  
104–134 cm

Mikina na zip
pro chlapečky, z teplého  

flísu, se 2 bočními kapsami  
a malou kapsou na zip  

na rukávu, velikosti:  
104–134 cm

Tepláky  
s vázáním  
v pase
s vysokým obsahem  
bavlny a elastanem,  
pro holčičky, s kapsami  
a potiskem s myškou  
Minnie, velikosti:  
104–134 cm

Tričko s nápisem
100% bavlna, pro chlapečky,  

velikosti: 104–134 cm

Tepláky  
s ozdobným  
prošíváním  
na kolenech
71 % bavlny a 29 % elastanu,  
pro chlapečky, s kapsami  
a vázáním v pase, velikosti:  
104–134 cm

200Kč

50Kč

150Kč

180Kč

100Kč

dostupné  
také:

   

nabídka platí od 21. 10. 2021 do 10. 11. 2021
překvapí kvalitou,  
 okouzlí cenou



Džegíny pro slečny
s vysokým obsahem bavlny  

s elastanem, velikosti:  
134–170 cm

Pulovr s rolákem
pro slečny, s hustou  
vazbou, velikosti:  
134–170 cm

Tričko  
s ozdobnými  

knoflíky
94 % bavlny  

a 6 % elastanu, pro  
slečny, s jemnými  
proužky, velikosti:  

134–170 cm

Džíny s kapsami
s vysokým obsahem bavlny a elastanem,  
pro kluky, velikosti: 134–170 cm

Tričko do školy
100% bavlna, pro kluky,  
s potiskem, velikosti:  
134–170 cm

Mikina  
pro frajery*
100% bavlna,  
pro kluky,  
s potiskem,  
velikosti:  
134–170 cm

* Produkt je dostupný ve vybraných prodejnách.

120Kč 120Kč

250Kč

90Kč

120Kč

250Kč

HIT!Všechny produkty v tomto letáku jsou našimi hity  
a v obchodě je najdete označené tímto symbolem:



Mikina s kapucí
velurová, pro dámy,  

s klokaní kapsou,  
jednobarevná,  
velikosti: S–XXL

Mikina  
se 2 kapsami
velurová, pro dámy,  

se zapínáním na zip,  
jednobarevná, velikosti:  

S–XXL

Tepláky  
s kapsami na zip*
velurové, pro dámy,  
jednobarevné, velikosti: S–XXL

Mikinka  
s flitry
velurová,  
pro holčičky,  
s aplikací,  
velikosti:  
104–134 cm

Tepláky s lampasy
velurové, pro holčičky,  
s vázáním v pase  
a oboustrannými flitry,  
velikosti: 104–134 cm

* Produkt je dostupný ve vybraných prodejnách.

180Kč

90Kč

180Kč

90Kč

180Kč

dostupné  
také:

   

dostupná  
také:

   

dostupná  
také:

   

dostupné  
také:

   

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM 
tel.: +420 228 881 508 

e-mail: zakaznik@pepco.cz

Buďte s námi v kontaktu Další služby Nakupujte bez obav

dobíjení  kreditu  
doma i do zahraničí

Nabídka v jednotlivých prodejnách se může lišit podle množství  
a dostupnosti sortimentu. Některé produkty budou v prodeji pouze  

ve vybraných prodejnách. Možné tiskové chyby mohou způsobit  
rozdíl mezi cenami uvedenými v letáku a cenami v prodejně.

elektronické  
dárkové karty

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

Do 30 dnů můžete  
zakoupené zboží vrátit.

překvapí kvalitou,  
 okouzlí cenou

@pepco_czpepcocz pepco.cz


