
90 Kč

 od

Oblečení pro děti
100% bavlna nebo 95 % bavlny 

a 5 % elastanu, s potiskem s licencí 
Mickeyho Mouse a Minnie Mouse, 

pro chlapečky i holčičky, 
na výběr: mikina nebo 

tepláky – 120 Kč, 
legíny – 90 Kč, 

velikosti: 104–134 cm

90 Kč
Oblečení pro miminka
100% bavlna nebo s vysokým 
obsahem bavlny, s potiskem 
s licencí Medvídka Pů 
a kamarádů, pro chlapečky 
i holčičky, na výběr: mikina, 
tepláky nebo legíny, 
velikosti: 74–98 cm

HIT!

Nabídka platí od 11. 11. 2021 do 17. 11. 2021 nebo do vyprodání zásob.



120 Kč

120 Kč
120 Kč

120 Kč

90 Kč

90 Kč

Body 
s límečkem

100% bavlna,
pro chlapečky,

s kapsičkou s výšivkou
a zapínáním na knoflíky,

velikosti: 62–92 cm

Vánoční overal
100% bavlna, pro holčičky,
s potiskem a zapínáním 
na patentky,
velikosti: 56–80 cm

Měkoučké legínky
flísové, pro holčičky, 

s reliéfním vzorem 
a výšivkou na chodidlech,

velikosti: 56–80 cm

Overal s jelínky
flísový,

pro holčičky,
s potiskem,

velikosti: 56–80 cm

Dvoubalení body
100% bavlna,
pro chlapečky,
s potiskem,
velikosti: 62–92 cm
(cena za 1 kus 60 Kč)

Body se šatičkami
100% bavlna, pro holčičky, s volánky 
na ramenech a lesklým potiskem, velikosti: 62–92 cm

nabídka platí od 11. 11. 2021 do 17. 11. 2021
překvapí kvalitou, 

    okouzlí cenou

11-56567 by Shirley



100 Kč
150 Kč

200 Kč

250 Kč

150 Kč

90 Kč

60 Kč

Tričko na Vánoce 
100% bavlna,
pro chlapečky, s potiskem,
velikosti: 104–134 cm

Tepláčky s kapsami
100% bavlna, pro chlapečky, 
s vázáním v pase a potiskem, 
velikosti: 98–134 cm

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

Tylová sukýnka
pro holčičky, dvouvrstvá,

s elastickým pasem 
a potiskem Minnie Mouse,

velikosti: 104–134 cm

Legínky 
s ozdobným 
lemováním  

95 % bavlny
a 5 % elastanu,

pro holčičky, 
zateplené,

velikosti:
104–134 cm

Pruhovaná mikina
100% bavlna, pro chlapečky, 
s límečkem a nášivkou,
velikosti: 104–134 cm

* Produkt je dostupný ve vybraných prodejnách. 

Košile s kravatou*
100% bavlna,

pro kluky, jednobarevná,
velikosti: 134–170 cm 

dostupné 
také:

dostupné 
také:

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



90 Kč

90 Kč

70 Kč

70 Kč

180 Kč

150 Kč

70 Kč

Mikina Mickey 
100% bavlna, pro chlapečky,

s klokaní kapsou s aplikací 
Mickeyho Mouse,

velikosti: 74–98 cm

Tepláčky 
Mickey

100% bavlna, pro chlapečky, 
s kapsami, vázáním v pase

a nášivkou Mickeyho Mouse 
na kolenech, velikosti: 74–98 cm 

Mikina 
s lesklou aplikací 

100% bavlna,
pro slečny, s aplikací 

Mickeyho Mouse,
velikosti: 134–170 cm

Zateplené 
legíny 

95 % bavlny 
a 5 % elastanu,

pro slečny, s potiskem 
Mickeyho Mouse,

velikosti: 134–170 cm

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

Legínky s nášivkou  
95 % organické bavlny
a 5 % elastanu, 
pro chlapečky, 
s jemnými proužky,
velikosti: 56–86 cm

Legínky Bambi 
95 % organické bavlny

a 5 % elastanu, pro holčičky,
s potiskem s licencí Bambi,

velikosti: 56–86 cm

Vyjádřete svůj názor na:
@pepco_czpepco.cz

Certified by CERES
0532

‘organic’

Certified by USB
TEX2765

‘organic’

Certified by USB
TEX2765

‘organic’



250 Kč

250 Kč

250 Kč

250 Kč

300 Kč

120 Kč

180 Kč

Džíny s vysokým pasem
s vysokým obsahem bavlny 
a elastanem, se zapínáním 
na 2 knoflíky a kapsami, 
velikosti: 36–44

Džínové šaty
65 % bavlny a 35 % lyocellu, 
volný střih, s výstřihem do 
V a volány v dolní části, 
velikosti: 36–44

Pulovr s flitry
měkký, s manžetami 
a metalickou nitkou,
velikosti: S–XXL

Mikina 
s prodlouženým 
střihem
s vysokým obsahem bavlny 
a metalickým potiskem 
Minnie Mouse, velikosti: S–XXL

Šaty s kapucí
z měkkého veluru,
se saténovými 
stuhami na kapuci, 
jednobarevné,
velikosti: 36–44

Jednobarevné 
legíny

s ozdobným zipem,
velikosti: S–XXL

Tričko Minnie
100% bavlna, na výběr: 

černé se třpytkami 
nebo bílé s metalickým 

potiskem Minnie Mouse,
velikosti: S–XXXL

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



350 Kč

300 Kč

300 Kč

180 Kč

90 Kč

20 Kč

 od

Polička 
s kovovým rámem  

se šňůrkou na zavěšení, ø 53 cm

Kávový 
stoleček

skládací, 
multifunkční, 

s odnímatelným 
tácem, rozměry: 
33 x 33 x 43 cm 

Rámeček na fotky* 
na výběr: na fotky s rozměry
13 x 18 cm – 20 Kč, 
15 x 20 cm – 25 Kč,
2 ks, 10 x 15 cm – 30 Kč 
(cena za 1 kus 15 Kč), 
A4 – 40 Kč,
30 x 40 cm – 60 Kč

Sametový 
polštář 

dostupné rozměry:
tmavě modrá barva, 

35 x 50 cm, 
nebo hořčicová barva, 

43 x 43 cm

Sametový 
taburet 

skládací, 
s úložným 

prostorem,
rozměry: 

38 x 38 x 38 cm

* Produkt je dostupný ve vybraných prodejnách. 

Obal na květináč 
keramický,

s reliéfním vzorem,
ø 15 cm, výška 14,5 cm

    

dostupný také:

   

dostupný 
také:

    

dostupný 
také:

nabídka platí od 11. 11. 2021 do 17. 11. 2021
překvapí kvalitou, 

    okouzlí cenou



300 Kč

150 Kč

120 Kč

 od

60 Kč

 od

Dekorativní podnos 
se skleněnými krystaly v kovovém rámu  
a zrcadlovým dnem, ø 25 cm, výška 8,5 cm

Kovová lucerna 
s rukojetí, rozměry na výběr:
11 x 10,5 x 20 cm – 120 Kč,
15 x 14 x 27,5 cm – 180 Kč,
18 x 17 x 38 cm – 300 Kč

Vonná sada*  
ideální jako dárek, v sadě:

dekorativní klícka, difuzér s tyčinkami a olejem, svíčka ve skle, 
přívěšek a vonný olej v rozprašovači, dostupné vůně: 

Starbucks Dark Chocomocha nebo Patchouli, ø 14 cm, výška 20 cm

Skleněná váza 
na výběr:
výška: 15,5 cm – 60 Kč,
výška 25 cm – 90 Kč

* Produkt je dostupný ve vybraných prodejnách. 

dostupná 
také:

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



30 Kč

40 Kč

25 Kč

 od

25 Kč

 od

90 Kč

90 Kč120 Kč

180 Kč

Běhoun 
na stůl*

se žakárovým 
vzorem, rozměry: 

38 x 180 cm

LED lucerna 
s dekorací uvnitř 
a rukojetí, rozměry: 
10,5 x 10,5 x 23 cm
(baterie se prodávají 
samostatně)

Vánoční stromeček 
na výběr: v jutovém obalu,
rozměry: 10 x 10 x 37 cm,
nebo v boxu, se šiškami,
rozměry: 20 x 20 x 35 cm

Věnec ze zelených 
větviček 
na výběr: 20 světýlek, délka 190 cm,
nebo 15 světýlek, délka 150 cm
(baterie se prodávají samostatně)

Vánoční dekorace
na zavěšení, na výběr:
s kožešinkou, dostupné 3 vzory – 25 Kč,
houpací koník, 2 ks – 25 Kč (cena za 1 kus 12,50 Kč),
mix 4 vánočních vzorů, 12 ks – 50 Kč 

Mašle 3 ks 
s potiskem, dostupné různé 
vzory, rozměry: 14 x 14 cm 
(cena za 1 kus 10 Kč) 

Sněhové vločky 2 ks 
ažurové, na zavěšení,
rozměry: 12 x 12 x 0,6 cm
(cena za 1 kus 20 Kč)

Sada vánočních koulí 
se třpytkami, na výběr:
6 ks ø 6 cm – 25 Kč (cena za 1 kus 4,17 Kč),
24 ks ø 3 cm – 30 Kč (cena za 1 kus 1,25 Kč),
6 ks ø 8 cm – 40 Kč (cena za 1 kus 6,67 Kč)

* Produkt je dostupný ve vybraných prodejnách. 

dostupný také:

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



120 Kč

 od

50 Kč

90 Kč

90 Kč200 Kč

Plech s vykrajovátky*  
s nepřilnavým povrchem,

rozměry: 43 x 29 x 2 cm, v sadě 
22 vykrajovátek s různými tvary

Silikonový vál  
s potiskem různých 
tvarů, na výběr
rozměry:
40 x 50 cm – 120 Kč,
50 x 70 cm – 180 Kč

Sada hrnků 2 ks 
porcelánové,

s vánočním vzorem,
v dárkovém balení,

dostupné různé vzory,
objem 480 ml

(cena za 1 kus 45 Kč)

Porcelánový hrnek 
s vánočním vzorem, v dárkovém balení,
dostupné různé vzory, objem 400 ml

ideální jako dárek!

* Produkt je dostupný ve vybraných prodejnách. 

Zapékací mísa  
žáruvzdorná, na pečení, 
skladování nebo mrazení, 
s poklicí, objem 5,8 l

HIT!

dostupná také:

dostupný 
také:

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



180 Kč

600 Kč

300 Kč

250 Kč

250 Kč

150 Kč
Herní sada 

Tlapková patrola 6 v 1 
v sadě: puzzle, pexeso, lotto, šipka 

na vytvoření kola štěstí a návod 

Figurka Tlapková patrola 
v uniformě na speciální úkoly, s přilbou 
a pohyblivými částmi, na výběr různé vzory,
rozměry: cca 5 x 8,5 x 16,5 cm

Autodráha 
Hot Wheels 

se smyčkou, nastavitelným
vystřelovačem a autem

Figurka Power Rangers 
Beast Morphers
s možností nastavení 
do různých poloh, na výběr 
4 figurky, výška 30 cm

Závodní auto 
na dálkové ovládání, 
v měřítku 1 : 16, jezdí 
na všechny strany
(baterie se prodávají 
samostatně)

Chodící dinosaurus
s pohyblivou hlavou a ocasem,

vydává zvuky, rozměry: 30,5 x 17,8 cm
(baterie jsou součástí balení)

dostupná 
také:

    

dostupné 
také:

nabídka platí od 11. 11. 2021 do 17. 11. 2021
překvapí kvalitou, 

    okouzlí cenou



350 Kč

600 Kč

800 Kč

300 Kč

540 Kč

350 Kč

Barbie domeček 
dvoupatrový, kartonový, 

s panenkou a doplňky

Panenka Barbie 
a kavárna  

v sadě: panenka, 
kávovar a doplňky

Panenka Barbie 
s kočárkem a pejsky,
v sadě: panenka, 2 pejsci, 
kočárek a doplňky

Panenka Cave Club 
základní sada s panenkou, 
zvířátkem a doplňky,
dostupné různé vzory

Panenka L.O.L. Surprise!
sada Tweens, s obalem, který se promění 
na pokojíček, a doplňky, na výběr 4 druhy

Panenka 
Cave Club  
sada Roaralai, 
se zvířátkem 
a doplňky, 
na výběr 
různé druhy 

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



150 Kč

180 Kč

600 Kč

300 Kč

300 Kč

200 Kč

Kostky Mega Bloks 
sada 40 velkých 
barevných kostek 
v tašce na zip

Síťka se 3 hračkami 
Fisher-Price 
na hraní do vany

Puzzle 10 v 1 
s motivy s licencí Tlapkové patroly nebo 
Prasátka Peppy, v sadě skládačky různé obtížnosti

Lodička 
Fisher-Price 
natahovací, na hraní 
do vany, se zvířátkem

Chodítko Fisher-Price 
s hrou na rozpoznávání tvarů 
a hracími prvky na otáčení, 
stlačování a kroucení, 
rozvíjí motoriku

Sada Play-Doh 
Popcorn Party

v sadě: 6 nádobek 
s plastelínou, 3 nádobky, 

přístroj na výrobu 
popcornu a doplňky

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.

Ještě více 
vánočních produktů 

a tipů najdete 
na www.pepco.cz 




