
dekorace
hračky

oblečení 
tipy  

na dárky

inspirace  
na štědré  

vánoce



Uspávací medvídek
se světelným projektorem,  
přehrává melodie a zvuk  
tlukoucího srdce, v růžové  
nebo modré barvě (baterie  
jsou součástí sady)

Závěsná  
hračka

sob, výška  
20 cm

Závěsný Mikuláš  
nad postýlku
ozvučený,  
výška 20 cm

Pejsek*
mops nebo husky,  
výška 45 cm

*  Produkt bude v obchodech  
dostupný od 18. 11. 2021.

Žirafa* nebo  
dinosaurus*
výška 60 cm

300Kč

300Kč

120Kč

90Kč

350Kč
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Hrací sada 3 v 1
mráček s duhou, věž  

s míčky a edukační  
hračka

Nákladní auto
na výběr: popelářské nebo transportér, se světlem,  
ozvučené, délka 31 cm (baterie jsou součástí sady)

Interaktivní volant
s klíčky a světlem, ozvučený  
(baterie jsou součástí sady)

Krab nebo žabka
hračka do koupele, vypouští mýdlové  

bubliny a hraje melodie, na baterie  
(baterie se prodávají samostatně) Dřevěné  

koleje
s doplňky,  
45 prvků

600Kč

480Kč

350Kč

180Kč
480Kč
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Sada  
pěnových kostek
80 prvků, lehoučké,  
různé tvary

Kostky na stavění
různé typy

Senzorické  
hrací kostky

9 prvků, s 3D  
geometrickými  

tvary, čísly  
a zvířátky

Puzzle
1 000 + 500 prvků,  

různé vzory

Svítící kuželky*
s létajícím diskem, na baterie  
(baterie se prodávají samostatně)

*  Produkt bude v obchodech dostupný od 18. 11. 2021. 

180Kč 300Kč

480Kč
300Kč

180Kč
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Stavebnice Lego
na výběr:  

Friends, Pojízdné kočičí kadeřnictví 41439;  
City, Speciální hasičské auto 60279;  

Duplo, Buldozer 10930

Stavebnice Lego
na výběr:  

City, Traktor 60287;  
Vězeňský transport 60276;  

Duplo, Traktor a zvířátka  
z farmy 10950

Stolní fotbal
dřevěný, s počítadlem  

a 2 míčky, rozměry:  
58,5 × 34 × 20 cm

480Kč

350Kč

200Kč
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Panenka  
na oblékání
se 4 různými  
oblečky  
a doplňky

Panenka  
s miminkem
s bříškem, kolébkou  
a doplňky

Panenka  
Rainbow High

s doplňky, dostupné  
sady: Sunny Madison,  
Ruby Anderson, Skyler  

Bradshaw, Jade Hunter

Panenka Barbie
obchůdek se salónem  
pro zvířátka, v sadě:  
panenka, 4 zvířátka,  
doplňky pro péči  
o zvířátka, pult  
s pokladnou  
a příslušenstvím

Panenka Sparkle Girlz*
s autem a obytným vozem

Produkt bude v obchodech dostupný od 18. 11. 2021.

800Kč

180Kč

950Kč

600Kč 180Kč
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Koupací baby set*
miminko, vanička se sprchou,  

ze které teče voda, a doplňky  
(baterie se prodávají samostatně)

Vozík pro malé veterinářky
v sadě: pejsek, kufřík s doplňky,  
rentgen, se světlem, ozvučený,  
rozměry vozíku: 42 × 37 × 26 cm  

(baterie jsou součástí sady)

Baby set  
s nosítkem*
miminko, s oblečkem  
na výměnu a doplňky,  
ozvučené (baterie  
jsou součástí sady)

Toaletka*
s kouzelnou hůlkou, která otevírá zrcadlo,  

fénem na baterie, křesílkem a doplňky, rozměry:  
67 × 42 cm (baterie se prodávají samostatně)

Produkt bude v obchodech dostupný od 18. 11. 2021.

Panenka  
na česání
s doplňky,  
výška 20 cm

250Kč

480Kč

740Kč

800Kč

480Kč
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Žraločí auto
ozvučené, 2 typy  
(baterie jsou  
součástí sady)

Sporťák Maserati*
na dálkové ovládání, v měřítku  

1 : 16 (baterie se prodávají  
samostatně)

jezdí bokem,  
šikmo a otáčí se  
kolem své vlastní  
osy o 360°

Auto na gumových kolech*
na dálkové ovládání, v měřítku 1 : 10,  
2 typy (baterie jsou součástí sady)

Terénní auto*
na dálkové ovládání, v měřítku  
1 : 16, 2 typy (akumulátor je  
součástí sady, baterie do  
ovladače se prodávají  
samostatně)

Nákladní auto*
na dálkové ovládání, se světlem,  

2 typy, délka 50 cm (akumulátor je  
součástí sady, baterie do ovladače  

se prodávají samostatně)
* Produkt bude v obchodech dostupný od 18. 11. 2021.

800Kč

600Kč

600Kč

350Kč

420Kč

full function

full function

full function

8



Hot Wheels Stunt Garage
přenosná garáž s výtahem,  

4patrová, 1 auto v sadě

Hot Wheels Action  
Balance Breakout 
v sadě: vystřelovač  
a 3 auta

Vojenská základna*
s ozvučenou helikoptérou  

(baterie jsou součástí sady)

Ponk pro  
malé kutily*

s vrtačkou na baterie,  
nářadím a doplňky  

(baterie se prodávají 
 samostatně)

* Produkt bude v obchodech dostupný od 18. 11. 2021.

950Kč

600Kč

800Kč

800Kč

JEN
V

PEPCO
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Pulovr  
s bambulkami
100% bavlna,  
pro chlapečky,  
s vánočním  
motivem, velikosti:  
74–98 cm

Vesta  
s vánočními motivy
100% bavlna, pro chlapečky,  
velikosti: 74–98 cm

Tepláky  
pro  
chlapečky
100% bavlna,  
s vánočním  
motivem,  
v hnědé nebo  
červené barvě,  
velikosti:  
74–98 cm

Bavlněná mikina
pro chlapečky, s vánočním motivem, v šedé  
nebo červené barvě, velikosti: 74–98 cm

Roztomilé tričko
100% bavlna, pro holčičky, s vánočním  
motivem, velikosti: 80–98 cm

Tepláky  
pro holčičky
100% bavlna, s vánočním  
motivem, velikosti: 74–98 cm

Tepláková  
souprava

100% bavlna,  
pro chlapečky,  

s 3D aplikací,  
v červené nebo  

zelené barvě,  
velikosti: 74–98 cm

150Kč

120Kč

60Kč

50Kč

60Kč 180Kč

60Kč
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Body pro  
miminka 2 ks

100% bavlna, pro holčičky,  
s vánočním motivem  

a třpytivým potiskem,  
velikosti: 62–92 cm  

(cena za 1 kus 60 Kč)

Vánoční souprava
100% bavlna, pro chlapečky,  

s licencí, v soupravě: body,  
tepláčky a čepička, velikosti:  

56–80 cm

Sukýnka  
ke stromečku
pro holčičky, s vánočním  
motivem a třpytivým  
potiskem, v červené  
nebo bílé barvě,  
velikosti: 74–98 cm

Pulovr Minnie Mouse
100% bavlna, pro holčičky,  

s vánočním motivem s licencí,  
velikosti: 74–98 cm

Teplé bačkůrky
pro chlapečky, s vánočním  

motivem, velikosti: 18–21

120Kč

180Kč

90Kč

90Kč

180Kč
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Dívčí ponožky
s vánočním  
motivem,  
různé vzory,  
velikosti: 23–34

Zvířátkové bačkůrky
pro chlapečky, s vánočním  

motivem, velikosti: 22–33

Bačkůrky balerínky
pro holčičky, s vánočním  
motivem, velikosti: 22–31

Pyžamo  
se třpytivým  
potiskem
100% bavlna, pro  
holčičky, s vánočním  
motivem, velikosti:  
92–128 cm

Pyžamo Christmas team
100% bavlna, pro chlapečky,  

s vánočním motivem,  
velikosti: 92–128 cm

Dívčí pyžamo
100% bavlna,  
s vánočním motivem,  
velikosti: 92–128 cm

Chlapecké pyžamo
100% bavlna, s vánočním  

motivem, velikosti: 92–128 cm

120Kč
120Kč

120Kč

120Kč

120Kč

120Kč

40Kč
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Mikina s velkou kapsou
pro holčičky, s vánočním  

motivem, velikosti: 104–134 cm

Zateplené  
legíny
95 % bavlny, pro  
holčičky, s vánočním  
motivem, velikosti:  
104–134 cm

Pulovr s tučňáčkem
pro holčičky, s vánočním  
motivem, velikosti: 104–134 cm

Pulovr  
s veselými  
kamarády
pro chlapečky,  
s vánočním  
motivem,  
velikosti:  
104–134 cm

Šaty se třpytkami
pro holčičky, v červené  
nebo bílé barvě, velikosti:  
104–134 cm

Košile s motýlkem
100% bavlna, pro chlapečky,  

velikosti: 104–134 cm

200Kč
90Kč

150Kč

180Kč

180Kč180Kč
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Mikina s 3D aplikací
pro slečny, s kapucí,  

velikosti: 134–170 cm

Sváteční  
šaty

pro slečny,  
velurové,  
velikosti:  

134–170 cm

Tričko s potiskem
100% bavlna, pro slečny,  
s vánočním motivem,  
různé vzory, v bílé  
nebo černé barvě,  
velikosti: 134–170 cm

Pyžamo  
pro slečny
100% bavlna,  
s vánočním  
motivem  
a třpytivým  
potiskem,  
velikosti:  
134–176 cm

180Kč

180Kč

60Kč

150Kč

14



Tričko se  
Santa Clausem
100% bavlna, pro kluky,  
s vánočním motivem  
s licencí, velikosti:  
134–170 cm

Tričko Ho-Ho-Ho
100% bavlna, pro kluky,  

s vánočním motivem s licencí,  
velikosti: 134–170 cm

Mikina s kapucí
100% bavlna, pro kluky,  
s vánočním motivem  
s licencí, velikosti:  
134–170 cm

Tričko s nápisem
100% bavlna, pro kluky,  
s vánočním motivem,  
v červené nebo zelené  
barvě, velikosti: 134–170 cm

Cool tričko
100% bavlna,  

pro kluky,  
s vánočním  

motivem,  
velikosti:  

134–170 cm

Mikina s vtipnou hláškou
100% bavlna, pro kluky, s vánočním  
motivem, velikosti: 134–170 cm

250Kč 120Kč

120Kč

120Kč

60Kč

60Kč
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Kouzelná  
mikina
pro dámy,  
s bambulkou  
a vánočním  
motivem,  
velikosti: S–XXL

Tričko  
Bugs  

Bunny
100% bavlna,  

pro dámy,  
s vánočním  

motivem  
s licencí,  
velikosti:  

S–XXL

Pulovr  
se sobem
pro dámy,  
s vánočním  
motivem,  
velikosti:  
S–XXL

Tričko  
Merry Christmas
100% bavlna, pro dámy,  
se třpytivým potiskem  
a vánočním motivem,  
velikosti: S–XXXL

Tričko se 3/4 rukávy
100% bavlna, pro dámy, se třpytivým  
potiskem a vánočním motivem,  
velikosti: S–XXL

120Kč

150Kč

90Kč

250Kč 250Kč
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Pulovr s jeleny
pro pány, s vánočním  

motivem, velikosti:  
M–XXL

Vtipné tričko
pro pány, s vánočním motivem,  
na výběr: červené ze 100% bavlny  
nebo šedé s příměsí viskózy,  
velikosti: M–XXLTričko s vánočním potiskem

100% bavlna, pro pány, s vánočním  
motivem, velikosti: M–XXL

300Kč

120Kč
90Kč

17



Hrnky na vánoční stůl 2 ks
porcelánové, s vánočními motivy,  

různé vzory, v dárkovém balení,  
objem 480 ml (cena za 1 kus 45 Kč)

Porcelánový šálek
s vánočním motivem,  

v dárkovém balení,  
objem 380 ml

Termohrnek  
v dárkovém balení
s vánočním motivem,  
různé vzory, objem 350 ml

Sada vánočních hrnků
různé vzory, v dárkovém balení,  

termohrnek, objem 300 ml,  
keramický hrnek, objem 400 ml

180Kč

300Kč

150Kč

90Kč
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Koupelnová sada
keramická, kelímek na kartáčky,  
mýdlenka a dávkovač na tekuté mýdlo

Ručník se žakárovým  
vzorem 2 ks
různé barvy, rozměry:  
50 × 100 cm a 70 × 140 cm 

Vonná sada
s tyčinkami a olejíčkem o objemu  
80 ml, různé barvy a vůně

Župan s reliéfním vzorem
pro dámy, s kapsami  

a páskem, velikosti: S–XL

Dámské  
pyžamo

s 3D aplikací,  
velikosti: S–XXL

Pánské  
pyžamo

100% bavlna,  
s vánočním  

motivem,  
velikosti:  

M–XXL

Bačkory  
s 3D aplikací

pro dámy,  
s vánočním  

motivem,  
velikosti:  

36–41

250Kč

150Kč

90Kč

250Kč

250Kč

300Kč

120Kč
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Závěsný  
louskáček  
na ořechy

figurka dědečka,  
různé vzory,  

výška 13,5 cm

Louskáček  
na ořechy
figurka dědečka, různé  
vzory, výška 28 cm

Oboustranná  
deka sherpa
různé vzory, rozměry:  
150 × 200 cm

Povlak na polštářek
s vánočním motivem, různé  
vzory, rozměry: 40 × 40 cm

Dřevěná lucerna
na výběr tyto rozměry:  

17,5 × 17,5 × 38,5 cm – 250 Kč,  
23 × 23 × 52 cm – 420 Kč

Elegantní  
dekorace
s vánočním  
motivem,  
dřevěná,  
výška 25 cm

35Kč

60Kč

120Kč

70Kč
300Kč

250Kč

od
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Svíčka ve  
tvaru hvězdy
ve skle, různé barvy,  
rozměry: 14 × 14 cm

Svíčka ve tvaru  
vánoční koule

ve skle, vonná, různé barvy  
a vůně, ø 11 cm, výška 11 cm

Koule  
na vánoční  
stromeček  
12 ks
různé barvy,  
mix různých  
druhů: ažurové,  
metalické,  
třpytivé a matné,  
ø 6 cm (cena za  
1 kus 5 Kč)

Slaměné  
ozdoby 16 ks

různé vzory,  
ø 6 cm (cena  

za 1 kus 3,75 Kč)

Svíčka ve skle
vonná, s víčkem,  

různé barvy a vůně,  
ø 13,5 cm, výška 8 cm

100Kč

60Kč

120Kč

120Kč

60Kč
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Dekorace sob  
nebo skřítek

na teleskopických  
nohách, výška 98 cm

Sada  
závěsných  
ozdob 3 ks

skřítci (cena  
za 1 kus 20 Kč)

Dekorace  
skřítek

na výběr:
výška 27–30 cm – 70 Kč,

výška 40 cm – 120 Kč

Velurový box
s vánočním motivem,  
různé barvy, na výběr:  
ø 14,5 cm, výška 14 cm – 60 Kč,  
ø 17,5 cm, výška 16 cm – 70 Kč

Skládací box
s vánočním motivem,  
různé vzory, rozměry:  
30 × 30 × 30 cm

Kovová lucerna
na výběr:  
10 × 11 × 19,5 cm – 120 Kč,
14 × 15 × 27 cm – 180 Kč,
17 × 18 × 36,5 cm – 300 Kč

60Kč

50Kč

250Kč

120Kč

od

70Kč

od

60Kč

od
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Závěsný LED řetěz
24 svíticích rampouchů,  

délka 230 cm, na baterie 
(baterie se prodávají  

samostatně)

LED stromeček
v jutovém pytli,  
na baterie (baterie  
se prodávají  
samostatně)

Dekorace  
LED autíčko
délka 14 cm

Keramický svícen
na výběr: Mikuláš,  
rozměry: 10,4 × 7 cm,  
nebo sob, rozměry:  
6 × 15,3 cm

Svícen  
na čajovou  
svíčku
keramický,  
výška 21 cm

Dekorace  
3 LED stromečky

rozměry: 19 × 6 × 19 cm

Dekorace  
domeček
na čajovou  
svíčku,  
keramický,  
s matným  
vzhledem,  
rozměry:  
10 × 7,5 × 20 cm

Dekorace  
na čajovou svíčku

keramická, s matným  
vzhledem, v černé nebo  

bílé barvě, rozměry:  
8 × 6,5 × 15 cm

90Kč

60Kč

120Kč

70Kč

120Kč

250Kč

60Kč

90Kč
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Prezentovaná nabídka platí v prodejnách PEPCO od 4. 11. 2021 do 24. 12. 2021 nebo do  
vyprodání zásob. Některé produkty budou do prodejen PEPCO dodány na přelomu listopadu a prosince 2021. 

Nabídka v jednotlivých prodejnách se může lišit v závislosti na množství a dostupnosti sortimentu.

Fotografie produktů jsou pouze ilustrační a mohou se mírně lišit od skutečnosti. 

Další tipy na štědré Vánoce 
najdete na www.pepco.cz




