překvapí kvalitou,
okouzlí cenou

NOVÁ
KOLEKCE

P E P CO
výhradně v

od

180Kč
Sportovní
oblečení a obuv
Cardio Bunny
na výběr:
sportovní podprsenka,
velikosti: S–XL – 180 Kč;
legíny, velikosti:
XS–XL – 300 Kč;
sportovní obuv,
velikosti:
36–41 – 300 Kč

HIT!

Nabídka platí od 20. 1. 2022 do 2. 2. 2022 nebo do vyprodání zásob.

překvapí kvalitou,
okouzlí cenou

nabídka platí od 20. 1. 2022 do 2. 2. 2022
Top s potiskem
rychleschnoucí,
velikosti: XS–XL

NOVÁ
KOLEKCE

180Kč

PEPCO
výhradně v

Gumičky
do vlasů 2 ks

různé vzory v sadě
(cena za 1 kus 25 Kč)

50Kč

Stylový batoh
se zapínáním na zip,
kapsičkou, popruhy
a uchem

250Kč
Mikina s kapucí
nebo tepláky
s vysokým obsahem
bavlny a kapsami,
velikosti: XS–XL,
tepláky s vázáním
v pase – 300 Kč;
mikina se zapínáním
na zip – 350 Kč

od

300Kč

60Kč
Dámské
ponožky
2 páry

prodyšné,
rychleschnoucí,
s lurexovou nití,
velikosti: 35–42
(cena za 1 pár 30 Kč)

300Kč

Mikina se zipem

300Kč
Fitness taška

s boční kapsou na obuv, vnější kapsou,
zesíleným dnem a nastavitelným popruhem,
rozměry: 53 x 14 x 18 cm

rychleschnoucí,
se stojáčkem a kapsami,
velikosti: XS–XL

300Kč

Sportovní obuv

pro dámy, na tkaničky,
z pružného, lehkého
a prodyšného materiálu,
velikosti: 36–41

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

HIT!

Sportovní
podprsenka

s pohodlnými
ramínky a širokou
gumou, s potiskem,
velikosti: S–XL

180Kč

NOVÁ
KOLEKCE

PEPCO
výhradně v

280Kč
Sluchátka do uší

v praktickém boxu

300Kč
Legíny
s kontrastními
vsadkami
rychleschnoucí,
modelující postavu,
se širokou gumou
v pase a bočními
kapsami ze síťoviny,
velikosti: XS–XL

300Kč
Tenisky
se širokou gumou

70Kč

Ponožky s vyšitým
logem 2 páry

s vysokým obsahem bavlny,
velikosti: 35–42
(cena za 1 pár 35 Kč)

Trendy tričko

rychleschnoucí, s potiskem,
velikosti: XS–XL

180Kč

pro dámy, z pružného,
lehkého a prodyšného
materiálu, velikosti: 36–41

300Kč
Mikina s kapucí
nebo tepláky

s potiskem, na výběr:
mikina, velikosti: XS–XL;
nebo tepláky s vázáním
v pase a kapsami,
velikosti: XS–XL

300Kč

Praktická taška
se zapínáním na zip
a vnější kapsou

Vyjádřete svůj názor na:
pepco.cz

@pepco_cz

Top s nápisem

pro slečny, rychleschnoucí,
s potiskem a širokou gumou,
velikosti: 134–176 cm

120Kč

NOVÁ
KOLEKCE

PEPCO
výhradně v

300Kč
Ponožky
s barevnou
patou 3 páry

250Kč

pro slečny,
různé vzory v sadě,
velikosti: 31–38
(cena za 1 pár 23,33 Kč)

Dívčí legíny

rychleschnoucí,
s kontrastními vsadkami
modelujícími postavu
a širokou gumou v pase,
velikosti: 134–170 cm

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

120Kč
200Kč
Tenisky
Cardio Bunny

pro slečny, se širokou
gumou, z pružného, lehkého
a prodyšného materiálu,
velikosti: 34–37

Cool batoh

pro slečny, se zapínáním
na zip, vnější kapsou
a nastavitelnými popruhy

300Kč

Top se širokým lemem
pro slečny, rychleschnoucí,
s potiskem, velikosti:
134–170 cm

Mikina
pro slečny

rychleschnoucí,
s kapucí, kapsami,
zapínáním na zip
a potiskem,
velikosti: 134–170 cm

70Kč

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

Bavlněná mikina

pro slečny, s kapucí,
kapsami a potiskem,
velikosti: 134–170 cm

Top na sport

pro slečny,
rychleschnoucí,
s potiskem
a širokou gumou,
velikosti: 134–176 cm

HIT!

250Kč

120Kč
250Kč

150Kč

Tepláky
s vázáním v pase

Vak na záda

100% bavlna, pro slečny,
s kapsami a potiskem,
velikosti: 134–170 cm

pro slečny, s přední
kapsou se zapínáním
na zip a podvojnými
šňůrkami na stažení

120Kč

NOVÁ
KOLEKCE

Pastelový
top

pro slečny,
rychleschnoucí,
s potiskem
a širokým lemem,
velikosti:
134–170 cm

PEPCO
výhradně v

250Kč
Pastelové
legíny

pro slečny,
rychleschnoucí,
s potiskem,
velikosti:
134–170 cm

30Kč

Gumičky do vlasů 2 ks
různé vzory v sadě
(cena za 1 kus 15 Kč)

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

70Kč

Ponožky
s potiskem 3 páry

s vysokým obsahem
bavlny, pro slečny, s potiskem,
různé vzory, velikosti: 31–38
(cena za 1 pár 23,33 Kč)

překvapí kvalitou,
okouzlí cenou

nabídka platí od 20. 1. 2022 do 2. 2. 2022

60Kč

Jednoruční činka 1 ks
1 kg, s protiskluzovým povrchem

dostupná
také:

150Kč

Podprsenka z mikrovlákna
s propletenými ramínky na zádech
a pohodlnou širokou gumou,
ideální opora poprsí při sportu,
velikosti: S/M a L/XL

120Kč
120Kč

Dámské tričko

rychleschnoucí, s potiskem,
velikosti: S–XXL

Tričko nebo legíny
na cvičení
pro dámy, rychleschnoucí,
s efektními vsadkami,
tričko, velikosti: S–XXL;
legíny, velikosti: S–XXL

60Kč

Ponožky na jógu a pilates
s vysokým obsahem bavlny
a elastanem, pro dámy,
protiskluzové,
ideální na cvičení,
velikosti: 35–42

60Kč

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

Ponožky s panteřím vzorem 3 páry
pro dámy, ve sportovním stylu, s potiskem,
velikosti: 35–42 (cena za 1 pár 20 Kč)

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

HIT!

70Kč

50Kč

Top Snoopy

Ponožky Snoopy 3 páry

95 % bavlny a 5 % elastanu,
pro slečny, se širokou gumou,
velikosti: 134–176 cm

s vysokým obsahem bavlny
a elastanem, pro slečny,
různé vzory v sadě,
velikosti: 31–38
(cena za 1 pár 16,67 Kč)

70Kč

Kalhotky Snoopy 2 ks

95 % bavlny a 5 % elastanu,
pro slečny, se širokou gumou,
různé barvy v sadě,
velikosti: 134–176 cm
(cena za 1 kus 35 Kč)

60Kč

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

Kalhotky
Minnie Mouse 2 ks

95 % bavlny a 5 % elastanu,
pro holčičky, s potiskem, různé barvy
v sadě, velikosti: 92–128 cm
(cena za 1 kus 30 Kč)

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

60Kč

60Kč
Slipy Cars 3 ks
100% bavlna,
pro chlapečky,
různé vzory v sadě,
velikosti: 92–128 cm
(cena za 1 kus 20 Kč)

Spodní košilka

95 % bavlny a 5 % elastanu,
pro holčičky, s potiskem,
velikosti: 92–128 cm

50Kč

Chlapecké
ponožky 2 páry

s vysokým obsahem bavlny
a elastanem, se vzory s licencí
Superman, různé vzory v sadě,
velikosti: 31–42 (cena za 1 pár 25 Kč)

SHGO 045544 TESTEX

SHGO 045544 TESTEX

Ponožky Cars
3 páry

s vysokým obsahem bavlny
a elastanem, pro chlapečky,
různé vzory v sadě,
velikosti: 23–30
(cena za 1 pár 16,67 Kč)

50Kč

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

150Kč

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

120Kč

Bomber mikinka

100% bavlna, pro holčičky,
se zapínáním na zip,
kapsami a potiskem,
velikosti: 104–134 cm

120Kč
Sportovní top
nebo legíny
pro holčičky,
rychleschnoucí,
s potiskem s licencí
Raketové holky,
velikosti: 104–134 cm

120Kč

Tepláky s kapsami
100% bavlna, pro kluky,
s vázáním v pase,
jednobarevné,
velikosti: 134–170 cm

90Kč
Tričko
Looney Tunes
100% bavlna,
pro chlapečky,
s potiskem,
velikosti:
104–134 cm

dostupné
také:

150Kč

Tepláky Looney Tunes
pro chlapečky,
s vázáním v pase,
kapsami a potiskem,
velikosti: 104–134 cm

250Kč

Tepláková souprava
s vysokým obsahem bavlny,
pro chlapečky, v soupravě:
mikina s kapucí,
zapínáním na zip
a kapsami; tepláky
s vázáním v pase,
kapsami a potiskem,
velikosti: 104–134 cm

50Kč
Dívčí balerínky
s vysokým obsahem
bavlny a elastanem,
protiskluzové,
velikosti: 23–38

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

HIT!

Souprava pro chlapečky

180Kč
Souprava
pro holčičky

s motivy s licencí
101 dalmatinů,
v soupravě: mikinka, 100% bavlna,
s volánky a 3D aplikací;
legínky, 95 % bavlny a 5 % elastanu,
velikosti: 74–98 cm

180Kč

v soupravě: jednobarevné body,
100% bavlna; bavlněné kalhoty
s kšandami a aplikací,
velikosti: 56–86 cm

200Kč

Mikinka Spiderman
100% bavlna, pro chlapečky,
s kapucí, nápisy a potiskem,
velikosti: 74–98 cm

150Kč

Souprava Lví král
pro holčičky,
v soupravě: mikinka,
100% bavlna,
s volánky a 3D aplikací;
legínky, 95 % bavlny
a 5 % elastanu,
velikosti: 74–98 cm

120Kč

Tepláčky Spiderman

100% bavlna, pro chlapečky,
s vázáním v pase, kapsami
a potiskem, velikosti: 74–98 cm

Legínky Zvonilka
95 % organické bavlny
a 5 % elastanu,
pro holčičky, velikosti:
56–86 cm

70Kč
120Kč

Body pro miminka 2 ks

pro chlapečky, s potiskem, v sadě:
zelené, 100% bavlna, a šedé bavlněné,
velikosti: 62–92 cm (cena za 1 kus 60 Kč)

‘organic’
Certified by USB
TEX2765

90Kč

Body Zvonilka

95 % bavlny a 5 % elastanu,
pro holčičky, velikosti: 62–92 cm

překvapí kvalitou,
okouzlí cenou
Lapač snů

pletený, s bavlněnými
a dřevěnými prvky,
na zavěšení, rozměry:
59 x 27 x 1,5 cm

nabídka platí od 20. 1. 2022 do 2. 2. 2022

150Kč
dostupná
také:

Stolní lampa

s keramickým podstavcem
ve tvaru tváře a textilním
stínidlem, výška podstavce:
cca 30 cm, výška včetně
stínidla cca 47 cm

350Kč

SHHO 094418 TESTEX

Oboustranná deka
rozměry: 150 x 200 cm

300Kč

Obal na květináč

keramický, se vzorem tváří,
rozměry: 13,5 x 13,5 x 13 cm

150Kč
180Kč

dostupná
také:

70Kč

Kostkovaná deka
130 x 170 cm

Koš
z přírodních
materiálů

s uchy,
2barevný,
ø 20–30 cm,
výška 27,5 cm

Umělá rostlinka
v keramickém
květináči
rozměry: 15 x 15 x 43 cm

SHHO 094418 TESTEX

200Kč

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

HIT!

SH025 162889 TESTEX

Deka
sherpa

oboustranná,
rozměry:
130 x 170 cm

250Kč

60Kč

Prostírání na stůl
oboustranné

180Kč

300Kč

Pletená dekorace

bavlněná, na zavěšení,
rozměry: 50 x 75 cm

Ubrus
se žakárovým vzorem
rozměry: 140 x 220 cm

100Kč

Ozdobná
větvička

umělá, na výběr
různé druhy,
délka 74–90 cm
dostupná
také:

180Kč
Bavlněná deka
s třásněmi, rozměry:
130 x 160 cm

600Kč
Stolička s třásněmi
na dřevěných nožkách,
ø 35 cm, výška 43 cm

180Kč

snadné
nalévání
vody

Termohrnek s nápisem

vakuový, z nerezu, objem 400 ml

dostupná
také:

dostupný
také:

180Kč

Termoska s potiskem

z nerezu, objem 500 ml

Konev Aquaphor s filtrem

s ukazatelem doby výměny filtru a posuvným víkem
usnadňujícím nalévání vody, různé barvy na výběr, objem 2,8 l,
odpovídající filtry Aquaphor B15 ve stálé nabídce

180Kč

Šikovný rendlík

s nepřilnavým povrchem
a pohodlnou plastovou rukojetí,
vhodné pro všechny typy sporáků
včetně indukčních varných desek,
ø 16 cm

180Kč

350Kč
Pánev wok

s nepřilnavým povrchem
a pohodlnou plastovou rukojetí,
vhodné pro všechny typy sporáků
včetně indukčních varných desek,
ø 28 cm

300Kč

Hluboká pánev

s nepřilnavým povrchem
a pohodlnou plastovou rukojetí,
vhodné pro všechny typy sporáků
včetně indukčních varných desek,
ø 28 cm
Buďte s námi v kontaktu

Další služby

Nakupujte bez obav
Do 30 dnů můžete
zakoupené zboží vrátit.

překvapí kvalitou,
okouzlí cenou

pepcocz

@pepco_cz

pepco.cz

ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
tel.: +420 228 881 508
e-mail: zakaznik@pepco.cz

dobíjení kreditu
doma i do zahraničí

elektronické
dárkové karty

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

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.

