
180 Kč

 od
Hrnec nebo pánev Peter Cook

kvalitní a praktické, odolné proti poškrábání,  
s 3vrstvým nepřilnavým povrchem ILAG Granitec  

a pohodlnými rukojeťmi typu soft-touch, moderní  
design, vhodné pro každý typ sporáků na výběr:

rendlík, ø 16 cm – 180 Kč,
pánev, ø 24 cm – 180 Kč,
pánev, ø 28 cm – 250 Kč,

hrnec, ø 20 cm, se skleněnou poklicí – 350 Kč 

Z

Á R U K A

R O K Y

HIT!

Nabídka platí od 18. 11. 2021 do 24. 11. 2021 nebo do vyprodání zásob.



Sada kuchyňských  
doplňků 3 ks
v sadě: pěnovačka,  
obracečka a metla na šlehání,  
s dřevěnými rukojeťmi  
a otvorem na zavěšení,  
maximální délka 34 cm

Pánev na palačinky  
Peter Cook

kvalitní a praktická, odolná proti poškrábání,  
s 3vrstvým nepřilnavým povrchem ILAG Granitec  

a pohodlnými rukojeťmi typu soft-touch,  
moderní design, vhodná pro každý typ  

sporáků, ø 26 cm

Pánev Peter Cook
kvalitní a praktická, odolná proti poškrábání,  

s 3vrstvým nepřilnavým povrchem ILAG Granitec  
a pohodlnými rukojeťmi typu soft-touch,  

moderní design, vhodná pro každý typ sporáků,  
hluboká, se skleněnou poklicí, ø 30 cm 

* Produkt je dostupný ve vybraných prodejnách.

Servírovací talíř*
keramický, s mramorovým vzorem  
a dřevěnou rukojetí, ø 26 cm,  
délka rukojeti 9 cm

Kovová miska*
na výběr: 
ø 20 cm – 60 Kč,  
ø 24 cm – 70 Kč

200 Kč120 Kč

350 Kč

60 Kč

 od

250 Kč

Z

Á R U K A

R O K Y

dostupná  
také:

   

překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou nabídka platí od 18. 11. 2021 do 24. 11. 2021



150 Kč
120 Kč

120 Kč

100 Kč

90 Kč

90 Kč

90 Kč

Vonná sada  
v dárkovém balení

v sadě: 2 svíčky ve skle, difuzér  
  s olejíčkem o objemu 70 ml 

a tyčinky, dostupná vůně: 
Verbena & Patchouli

Vánoční vonná sada 
v dárkovém balení, v sadě: difuzér 
s olejíčkem o objemu 100 ml a tyčinky,
dostupné vůně: Mistletoe & Fir  
nebo Spiced Berries

Vonná sada  
s ozdobnou větvičkou 
v dárkovém balení, v sadě: 2 svíčky  
ve skle, difuzér, větvička a tyčinky,
dostupné vůně: Apple & Cinnamon,
Jungle Safari nebo Spices & Love

Keramický  
aroma difuzér 

v dárkovém balení,  
v sadě: 

difuzér a 6 kostek  
vonného vosku,  
dostupné vůně:  

Apple Cinnamon
nebo Autumn Leaf 

Svíčka ve skle  
vonná, s víčkem, 

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

Svíčka ve tvaru  
vánoční koule 
ve skle, vonná, 
různé barvy a vůně, 
ø 11 cm, výška 11 cm Vonná sada 

v dárkovém balení, v sadě:  
difuzér s olejíčkem o objemu  

80 ml a tyčinky, dostupné vůně:  
Autumn Path, Salt & Caramel

nebo Fig & Cinnamon

vyzkoušejte
vůni

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



40 Kč

60 Kč

 od

60 Kč

 od

60 Kč

20 Kč

25 Kč

50 Kč

Ozdoba na stromeček jelen
se třpytkami a mašlí, ve zlaté nebo  
stříbrné barvě, výška 16,5 cm

Sada vánočních  
koulí z kuliček 5 ks
na výběr: zlaté, bílé, grafitové  
nebo růžové, ø 6 cm  
(cena za 1 kus 10 Kč)

Sada vánočních koulí 6 ks
s texturou s geometrickými vzory 
a zlatým nebo stříbrným vzhledem,  
ø 8 cm (cena za 1 kus 10 Kč)

Dekorace domeček 
keramická, na výběr: s LED světýlkem  
a stříbrnou nebo zlatou střechou,  
rozměry: 6 x 5,2 x 11,8 cm – 60 Kč
(baterie jsou součástí sady);
nebo na čajovou svíčku,  
se stříbrnou střechou,
rozměry: 9 x 7,5 x 14 cm – 90 Kč

Dekorace  
stromeček

keramická, lesklá,  
ve zlaté nebo  

stříbrné barvě, 
rozměry na výběr:
9 x 18 cm – 60 Kč,

13,5 x 30 cm – 120 Kč

Ozdoba  
na stromeček 
věneček 2 ks
se třpytkami, ve zlaté  
nebo stříbrné barvě, ø 12 cm  
(cena za 1 kus 12,50 Kč)

Dekorace jelen
keramická, lesklá, ve zlaté,  
bílé nebo stříbrné barvě,  
rozměry: 5,7 x 5,1 x 12,5 cm

Vyjádřete svůj názor na:
@pepco_czpepco.cz



180 Kč

50 Kč 50 Kč25 Kč
70 Kč

90 Kč

120 Kč

 od

Ozdoba na stromeček 
sněhová vločka 2 ks
ø 5,5 cm (cena za 1 kus 12,50 Kč)

Sada originálních 
vánočních koulí 5 ks
z kuliček, na výběr: bílé 
nebo grafitové, ø 8 cm  
(cena za 1 kus 14 Kč)

Sada světelných LED řetězů 
160 světýlek, 8 ks délky 2 m 

(baterie se prodávají samostatně)

Ozdoba  
na stromeček 
diamant 12 ks
se šňůrkami, výška: 2,5 cm
(cena za 1 kus 4,17 Kč)

Světelný LED řetěz
20 světýlek, s korálky

nebo hvězdičkami, 
délka 220 cm

Kovový svícen
ve tvaru stromečku,
na výběr:
lampion na 1 svíčku,
s rukojetí, ø 17 cm,
výška 20 cm – 120 Kč;
s hvězdičkou, na 3 svíčky,
rozměry: 18 x 13 x 29 cm – 150 Kč

LED stromeček
80 LED světýlek, do interiéru i exteriéru,
výška 110 cm (baterie se prodávají  
samostatně)

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



200 Kč

250 Kč 250 Kč

150 Kč

150 Kč
180 Kč

180 Kč

90 Kč
Tričko  
s vánočním  
motivem
100% bavlna,  
velikosti: S–XXXL

Pulovr  
s metalickou  

nití
s výstřihem  
a vázáním  

vzadu 
a manžetami  
na rukávech 

a ve spodní části, 
velikosti: S–XXL

Tričko  
s fotopotiskem

100% bavlna, s oválným 
spodním dílem,
velikosti: S–XXL

Ležérní top
90 % bavlny a 10 % viskózy, 
se záhybem na zádech  
a oválným spodním dílem,  
velikosti: S–XXXL

Pulovr  
s výšivkou  
na rukávech 
z měkké pleteniny,  
s manžetami 
na rukávech  
a ve spodní části, 
velikosti: S–XXL

Dámské džegíny 
se širokou gumou v pase,  

jednobarevné, velikosti: 36–44

Kostkované  
šaty
v jednoduchém,  
klasickém střihu, 
se zapínáním  
na zádech
a s potiskem,  
velikosti: 36–44

Měkoučký  
pulovr 

příjemný na dotek,  
s výstřihem do V, 

manžetami na rukávech  
a ve spodní části  
a prodlouženým  

zadním dílem, 
velikosti: S–XXL

dostupné  
také:

   

dostupný  
také: 

   

překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou nabídka platí od 18. 11. 2021 do 24. 11. 2021



250 Kč

300 Kč

180 Kč

250 Kč

300 Kč

180 Kč

Pyžamo s kožešinovou aplikací 
vyrobené ze 30% recyklovaného flísu, pro dámy,  
tričko s vázáním ve spodní části a kalhoty s potiskem,  
s motivy s licencí Harryho Pottera, velikosti: S–XL

Pyžamo pro kluky 
vyrobené ze 30% recyklovaného  

flísu, s potiskem s licencí Harryho  
Pottera, velikosti: 134–164 cm

Pyžamo pro slečny
vyrobené ze 30% recyklovaného flísu,  
s potiskem s licencí Harryho Pottera,  

velikosti: 134–164 cm

Flanelové pyžamo
100% bavlna, pro dámy, kostkované,  

s košilí se zapínáním na knoflíky,  
velikosti: S–XL

Pyžamo pro chlapečky
vyrobené ze 30% recyklovaného  
flísu, s potiskem s licencí  
Harryho Pottera,  
velikosti: 92–128 cm

Pyžamo pro holčičky
vyrobené ze 30% recyklovaného flísu,  

tričko s kožešinovou aplikací  
a kalhoty s potiskem, s motivy  

s licencí Harryho Pottera,  
velikosti: 92–128 cm

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



150 Kč

180 Kč

120 Kč

90 Kč60 Kč

60 Kč

60 Kč90 Kč

50 Kč

Dívčí tunika
100% bavlna, s gumičkami v koncích  
rukávů a potiskem s vánočním motivem,  
velikosti: 104–134 cm

Tričko s volánem 
100% bavlna, pro holčičky, 
s potiskem s vánočním motivem,  
velikosti: 104–134 cm

Vtipné tričko
100% bavlna nebo 
s příměsí viskózy, 
pro chlapečky, s potiskem, 
velikosti: 104–134 cm

Džíny s kapsami
bavlněné, pro chlapečky,

velikosti: 104–134 cm

Chlapecká košile
100% bavlna, kostkovaná, 
s límečkem a zapínáním 
na knoflíky, velikosti:  
104–134 cm

Bavlněné  
tričko
pro holčičky,  
s potiskem 
s vánočním  
motivem, 
velikosti:  
104–134 cm Slavnostní  

halenka
100% bavlna,  
pro holčičky, 

s řasením,  
velikosti: 104-134 cm

Pohodlné  
tepláky
s vysokým  
obsahem bavlny 
a elastanem,  
pro holčičky, 
s potiskem  
s vánočním  
motivem, 
velikosti:  
104–134 cm

Velurové legíny
pro holčičky, se třpytkami,
velikosti: 104–134 cm

dostupné  
také:

   

dostupné  
také:

   

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



120 Kč

120 Kč

180 Kč

250 Kč

60 Kč

60 Kč

Tričko  
s vánočním  
motivem 
100% bavlna,  
pro slečny,
s potiskem,  
velikosti: 
134–170 cm

Mikina  
s vánočním motivem
100% bavlna, pro slečny,
s potiskem, velikosti: 134–170 cm

Šaty se zlatými  
hvězdičkami 
pro slečny, s tylovou podšívkou, 
velikosti: 134–170 cm

Elegantní šaty 
pro slečny, lesklé, 
s nabíranou sukní 
a ozdobnou mašlí 

na zádech, velikosti:  
134–170 cm

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

Mikina* nebo tepláky pro kluky
na výběr: mikina, 100% bavlna, s potiskem  

s vánočním motivem; nebo tepláky, s vysokým  
obsahem bavlny a elastanem, s kapsami,  

jednobarevné, velikosti: 134–170 cm

* Produkt je dostupný ve vybraných prodejnách.

HIT!

dostupná  
také: 

   
dostupná  

také:

   

dostupné  
také:

   

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



250 Kč

300 Kč

300 Kč

800 Kč

480 Kč

Skládací auto 
se šroubovákem na sestavení  
a rozložení, na výběr: policie  
nebo hasiči, se zvukem a světly,  
pro děti od 3 let  
(baterie jsou součástí sady)

Auto Lamborghini
na dálkové ovládání, v měřítku 1: 18, 
jezdí všemi směry, rozměry:  
26,6 x 12,8 x 6,6 cm, pro děti od 6 let  
(baterie se prodávají samostatně)

Sada Hot Wheels
dráha se 3 kaskadérskými smyčkami
různé velikosti a s autem v měřítku 1 : 64,  
pro děti od 6 let

Sada nákladních aut 2 ks
na výběr: sklápěčka s bagrem nebo odtahový vůz  

s bagrem, ozvučené (baterie jsou součástí sady)

Závodní dráha
svítící ve tmě 
v sadě: prvky ke stavbě dráhy,  
auto v červené nebo modré  
barvě na baterie, délka  
dráhy 350 cm, pro děti  
od 3 let (baterie se  
prodávají samostatně)

dostupné  
také:

   

překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou nabídka platí od 18. 11. 2021 do 24. 11. 2021



200 Kč

300 Kč

350 Kč

800 Kč

150 Kč

600 Kč

Panenka miminko 
v nosítku, dostupné 2 druhy

Jelení domeček Enchantimals
v sadě: jelínek, panenka, výška 15 cm, 
a doplňky, výška domečku 53 cm

Panenka s autem

Panenka zpěvačka
doplňky v sadě 

Panenka  
Baby Born Surprise
pije a čůrá do plenky,
skrývá 10 překvapení

Panenka L.O.L.
Surprise! O.M.G.
v sadě: panenka,  
výška, 25 cm, 
a 20 překvapení,  
na výběr: Spice Babe  
nebo Sweets

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



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 

250 Kč

300 Kč

250 Kč

420 Kč

420 Kč

180 Kč
Interaktivní pejsek
chodí, štěká, vrtí ocáskem,  
pro děti od 3 let  
(baterie se prodávají samostatně)

Tablet  
na kreslení 11''

barevný, pro děti  
od 4 let

Auto na dálkové  
ovládání
se zvukem a světly,  
jezdí do všech směrů,  
dostupné 2 modely  
(baterie se prodávají  
samostatně)

Hrací podložka piano
10 kláves se zvuky  

8 různých nástrojů, 
s ovládáním  

hlasitosti,  
rozměry:  

130 x 48 cm,  
pro děti od 3 let

Kreativní sada
v sadě: strojek  
na výrobu makarónů, 
4 nádobky s modelínou  
v různých barvách,  
doplňky, pro děti  
od 3 let 

Sada her 10 v 1
10 vzdělávacích her s motivy  
s licencí Prasátko Peppa  
nebo Bing

dostupná  
také:

   


