
Sada  
3 květináčů 
v kovové  
konstrukci, 
rozměry: 
47,5 x 16 x 17 cm 

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

Skleněný  
rámeček
na fotku  
s rozměry: 
10 x 15 cm

120 Kč90 Kč

250 Kč

HIT!

ELEGANTNÍ  
a útulný domov

Nabídka platí od 30. 12. 2021 do 19. 1. 2022 nebo do vyprodání zásob.

překvapí kvalitou,
       okouzlí cenou



Hřejivá deka
s reliéfním vzorem, 
rozměry: 130 x 160 cm

120 Kč60 Kč

180 Kč

250 Kč
Přehoz na postel

s reliéfním vzorem, 
rozměry: 200 x 220 cm

Deka  
z mikrovlákna

jednobarevná, 
dostupné  

různé barvy, 
rozměry: 

130 x 170 cm

Povlak na polštářek
s reliéfním vzorem, 
rozměry: 40 x 40 cm

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

SHHO 094418 TESTEX

SHHO 115024 TESTEX

20.HCN.35646 HOHENSTEIN HTTI

SH025 174400 TESTEX

dostupná  
také:

      

dostupný  
také:

    
    

dostupný také:

        

nabídka platí od 30. 12. 2021 do 19. 1. 2022
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou



Tričko  
s potiskem
100% bavlna, 
s licencí Dumbo  
nebo Bambi, 
velikosti: S–XXL

Bavlněné tepláky
pro pány, s kapsami, 
vázáním v pase  
a prošíváním  
na kolenech, 
jednobarevné,  
velikosti: M–XXL

Pánské tričko 
100% bavlna, 
s výstřihem do V, 
jednobarevné, 
velikosti: M–XXL

Top  
s výstřihem  
do V 
85 % viskózy 
a 15 % elastanu, 
s prodlouženým  
zadním dílem, 
jednobarevný, 
velikosti: S–XXL

Pohodlné džegíny
s vysokým obsahem 
bavlny a elastanem,  

se širokou gumou  
v pase, jednobarevné, 

velikosti: 36–44

150 Kč

180 Kč

180 Kč

70 Kč

150 Kč

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



Jednobarevný top
100% viskóza, s oválným výstřihem  
a prodlouženým zadním dílem, velikosti: S–XXXL

Puntíkatý top
95 % bavlny 
a 5 % elastanu, 
s oválným výstřihem, 
prodlouženým zadním  
dílem a potiskem, 
velikosti: S–XXL

Košile s límečkem
100% viskóza, 
s kapsami a potiskem,  
velikosti: 36–46

Elegantní top 
100% viskóza, 

s volánem  
a potiskem, 

velikosti: 36–46

Džíny s kapsami
s vysokým obsahem 

bavlny, velikosti: 36–44

Džegíny 
s gumou v pase
s vysokým obsahem 
bavlny a elastanem, 
velikosti: 36–44

100 Kč

180 Kč

300 Kč

180 Kč

180 Kč

200 Kč

dostupný  
také:

   

dostupné  
také:

   

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



Tričko California
100% bavlna, pro slečny,  
s ohrnutými rukávy a potiskem,  
velikosti: 134–170 cm

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

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

Mikina  
s 3D aplikací
s vysokým obsahem 
bavlny, pro slečny, 
velikosti: 134–170 cm

Džegíny pro slečny
s vysokým obsahem bavlny a elastanem, 
jednobarevné, velikosti: 134–170 cm

180 Kč

180 Kč

90 Kč

60 Kč

60 Kč120 Kč Tepláky pro kluky
s vysokým obsahem bavlny, 
kapsami, vázáním v pase, 
aplikací a prošíváním  
na kolenech, velikosti: 134–170 cm

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



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

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

Mikinka na zip
100% bavlna,  
pro holčičky, 
s kapsami a nápisy  
na rukávech, 
velikosti: 104–134 cm

Tepláky 
s vázáním v pase

98 % bavlny a 2 % elastanu, 
pro chlapečky, s kapsami  

a potiskem, velikosti:  
104–134 cm

60 Kč

60 Kč

60 Kč

50 Kč

180 Kč

180 Kč

Roztomilé tričko 
100% bavlna, 
pro holčičky, na výběr:  
růžové s kapsičkou a puntíky  
nebo bílé s potiskem, 
velikosti: 104–134 cm

Veselé tričko 
100% bavlna, pro chlapečky,  

s potiskem, velikosti:  
104–134 cm

nabídka platí od 30. 12. 2021 do 19. 1. 2022
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou



150 Kč

Růžové tepláčky 
100% bavlna, pro holčičky, 

s potiskem, velikosti: 74–98 cm

Kouzelná mikinka 
100% bavlna, pro holčičky, 
s potiskem, velikosti: 74–98 cm

Dětská tepláková  
souprava
95 % bavlny a 5 % elastanu, 
pro chlapečky, v soupravě:  
mikina a tepláky, s kontrastními  
pruhy a potiskem, 
velikosti: 74–98 cm

Mikina nebo  
tepláky

100% bavlna, 
pro chlapečky, 

na výběr: mikina 
s potiskem nebo  

tepláky s vázáním v pase 
a kapsami, jednobarevné, 

velikosti: 74–98 cm

Dětská souprava
pro holčičky, v soupravě: tunika, 100% bavlna, 

s volánkem a puntíkovaným potiskem;  
legíny, 95 % bavlny a 5 % elastanu, jednobarevné,  

ve 2 barevných verzích, velikosti: 74–98 cm

60 Kč

60 Kč

60 Kč

180 Kč

dostupné  
také:

mikina

tepláky

            
    

  

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



Právě teď u nás najdete  
za zvýhodněné ceny produkty z těchto 

kategorií: oblečení, spodní prádlo,  
koupelna, obývací pokoj, kuchyň,  

jídelna a dětský pokoj. 
Nabídka platí do vyprodání zásob.

do

SALE
VÝPRODEJ

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 dostupné 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


