
120 Kč
Úložný box 2 ks 

skládací, velurový, s víkem, 
dostupné 2 barvy, 

rozměry: 40 x 20 x 20 cm 
(cena za 1 kus 60 Kč)

60 Kč
Sada šatních ramínek 10 ks

s velurovým povrchem, zářezy na 
uchycení úzkých ramínek a otočným 
háčkem, dostupné 4 barvy, rozměry: 
42 x 23 x 0,5 cm (cena za 1 kus 6 Kč)

120 Kč
Praktický vak 
lehký, skládací, s podšívkou a stahovací šňůrkou uvnitř, 
uchy na bocích a potiskem, dostupné 2 vzory, 
ø 40 cm, výška 55 cm

Všechno 
na svém 
místě!

HIT!

Nabídka platí od 3. 2. 2022 do 9. 2. 2022 nebo do vyprodání zásob.

překvapí kvalitou, 
 okouzlí cenou



90 Kč
Keramický 
rámeček
na fotku 
o rozměrech: 
13 x 18 cm

150 Kč
Nástěnná dekorace
kovová, s motivem tváře, 
rozměry: 28 x 39 x 1 cm

60 Kč Prostírání na stůl
ø 38 cm

150 Kč
Aroma difuzér 
keramický, s tyčinkami 
a olejíčkem 
o objemu 100 ml, 
dostupná vůně 
Heřmánek & Bílý čaj

250 Kč
Košík 

z přírodního 
materiálu 

ø 35 cm, 
výška 12 cm

nabídka platí od 3. 2. 2022 do 9. 2. 2022
překvapí kvalitou, 
     okouzlí cenou



350 Kč
Taburet 

s úložným prostorem 
skládací, s víkem s ozdobným 

strukturálním vzorem,
 ø 38 cm, výška 32 cm

120 Kč
Box 
s ozdobným 
vzorem 
skládací, rozměry: 
33 x 33 x 33 cm

300 Kč
Kobereček 
s geometrickým vzorem*
rozměry: 80 x 120 cm

50 Kč
Originální 
prostírání 

na stůl
z přírodních 

materiálů, 
ažurové, ø 38 cm

90 Kč
Povlak na polštářek 

s třásněmi*
100% bavlna, rozměry: 40 x 40 cm

* Produkt je dostupný ve vybraných prodejnách.

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



250 Kč
Elegantní body*
krajkové, s hlubokým 
výstřihem na zádech 
a elastickými ramínky, 
velikosti: S–XL

120 Kč
Podprsenka 
s kosticemi 
krajková, velikosti: 
75A-D, 80B-D, 85C-D

60 Kč
Klasické 
kalhotky 
s krajkou, 
velikosti: S–XXL

50 Kč
Krajkové 
kalhotky 
velikosti: S–XXL

50 Kč
Kalhotky 
s potiskem 
s krajkou, velikosti: S–XXL

120 Kč
Push-up 
podprsenka
krajková, 
s vyztuženými 
košíčky, velikosti: 
75A-D, 80B-D, 
85C-D

* Produkt je dostupný ve vybraných prodejnách.

Vyjádřete svůj názor na:
@pepco_czpepco.cz



120 Kč
Kalhotky s výšivkou 2 ks*

krajkové, v sadě: černé a červené, 
velikosti: S–XXL (cena za 1 kus 60 Kč)

60 Kč
Kalhotky tanga 
krajkové, velikosti: S–XL

70 Kč
Kalhotky 
s vysokým pasem 
krajkové, velikosti: S–XXL

50 Kč
Kalhotky 
brazilky 
s krajkou, 
velikosti: S–XXL

120 Kč
Podprsenka 
balkonetka 
krajková, vyztužená, 
velikosti: 75A-D, 80B-D, 
85C-D

* Produkt je dostupný 
ve vybraných prodejnách.

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



60 Kč
Dámské ponožky 
3 páry
s metalickou nití, 
bavlněné, se vzory 
Mickeyho a Minnie 
Mouse, velikosti: 
35–42 
(cena za 1 pár 20 Kč)

180 Kč

Pohádková 
noční košile 

s vysokým obsahem bavlny 
a potiskem Mickeyho 

a Minnie Mouse, 
velikosti: S–XXL

120 Kč
Noční košile 
100% bavlna, s potiskem, 
velikosti: S–XXL

250 Kč

Puntíkované pyžamo
100% bavlna, v sadě: horní díl se zapínáním 
na knofl íky a bílými lemovkami, spodní 
díl – šortky s vázáním v pase a potiskem, 
velikosti: S–XL

300 Kč

Saténové pyžamo 
s bílými lemovkami, 

v sadě: horní díl se zapínáním 
na knofl íky a kapsičkou, 

spodní díl – šortky, 
velikosti: S–XL

90 Kč

Boxerky s valentýnským motivem 
95 % bavlny a 5 % elastanu, pro pány, s potiskem, 

v krabičce, ideální dárek k Valentýnu, velikosti: S–XXL

60 Kč

Pánské ponožky 
2 páry

bavlněné, ideální 
dárek k Valentýnu, 

velikosti: 39–46 
(cena za 1 pár 30 Kč)

SHGO 045544 TESTEX
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dostupné 
také:

nabídka platí od 3. 2. 2022 do 9. 2. 2022
překvapí kvalitou, 
     okouzlí cenou



180 Kč
Forma na pečení 

ve tvaru srdce, s nepřilnavým 
povrchem a odnímatelným 

dnem, rozměry: 26,5 x 7,5 cm

70 Kč
Formičky 
na muffi  ny 12 ks
silikonové, ve tvaru srdce 
(cena za 1 kus 5,83 Kč)

50 Kč
Silikonová stěrka

s dřevěnou rukojetí 
a potiskem

60 Kč
Hrneček 
v dárkovém 
balení 
porcelánový, 
dostupné různé vzory, 
objem 400 ml

120 Kč
Sada romantických 
hrnečků 2 ks
porcelánové, s nápisy, objem 450 ml 
(cena za 1 kus 60 Kč)

70 Kč Hrneček Mickey a Minnie 
porcelánový, s potiskem, objem 420 ml

120 Kč
Šálek s ouškem ve tvaru srdce* 
porcelánový, se zlatým okrajem, objem 490 ml

150 Kč

Hrneček pro princezny 
skleněný, s potiskem, kovovou lžičkou a víčkem s korunkou, objem 480 ml

* Produkt je dostupný 
ve vybraných prodejnách.

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



150 Kč

 od

Tričko s pohádkovými hrdiny
100% bavlna, pro dámy, velikosti: S–XXL, 

na výběr: s potiskem s licencí Medvídek Pú 
a přátelé – 150 Kč; nebo s aplikací 

s oboustrannými třpytkami 
s motivem Daisy – 180 Kč

350 Kč
Softshellová bunda s kapucí

s fl ísovou podšívkou, větruodolná a prodyšná, 
se zapínáním na zip a praktickými zipy 

na kapsách, velikosti: 36–46 

300 Kč

Trendy džíny 
98 % bavlny a 2 % elastanu, 
pro dámy, s kapsami 
a odřeným vzhledem, 
velikosti: 36–44 

250 Kč

Dámské džíny 
s vysokým obsahem 
bavlny a elastanem, 
s kapsami, 
velikosti: 36–44

90 Kč

Tričko pro zamilované 
100% bavlna, s potiskem, 
na výběr: pánské, 
velikosti: M–XXL; nebo 
dámské, velikosti: S–XXL

300 Kč
Pánské džíny 
s vysokým obsahem bavlny, 
kapsami, vázáním v pase 
a manžetami ve spodní 
části nohavic, 
velikosti: 32–38

250 Kč
Košile Bambi 
100% viskóza, pro dámy, 
se zapínáním na knofl íky, 
prodlouženým zadním dílem 
a potiskem, velikosti: 36–46

200 Kč
Sportovní mikina

pro dámy, s nápisem, 
2barevná, velikosti: S–XXL

SH020 157158 TESTEX

dámské 
dostupné  

také:

dostupná 
také:

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



120 Kč
Pohodlné tepláčky

s vysokým obsahem bavlny, pro holčičky, 
s vázáním v pase, 2barevné, velikosti: 104–134 cm

180 Kč
Dvoubarevná mikinka*

s vysokým obsahem bavlny, 
pro holčičky, se zapínáním 

na zip a aplikací, 
velikosti: 104–134 cm180 Kč

Tepláková 
souprava
100% bavlna, 
pro chlapečky, 
v soupravě: 
mikinka a tepláčky 
s vázáním v pase, 
s potiskem s licencí 
Medvídek Pú 
a přátelé, 
velikosti: 74–98 cm

180 Kč
Souprava pro miminka*

100% bavlna, pro chlapečky, 
v soupravě: body a tepláčky 

s kšandami a klokaní kapsou, 
s potiskem Mickeyho Mouse, 

velikosti: 56–86 cm

150 Kč

Dívčí šatičky
dvouvrstvé, se zlatým potiskem 
s Minnie Mouse a tylovou sukýnkou, 
velikosti: 104–134 cm180 Kč

Roztomilé šatičky 
bavlněné, pro holčičky, s páskem s nápisy
a potiskem, na výběr: s postavičkami
z pohádek Minnie Mouse nebo 
Lady a Tramp, velikosti: 74–98 cm

* Produkt je dostupný 
ve vybraných prodejnách.

180 Kč
Overal na zip
100% bavlna, pro holčičky, 
s potiskem, velikosti: 56–86 cm

HIT!

dostupné
také:

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



250 Kč
Tepláky 

pro holčičky
100% bavlna, 

s klokaní kapsou, 
aplikací a potiskem 

s licencí Zombie Dash, 
velikosti: 104–134 cm

120 Kč
Tričko 

s krátkým rukávem
100% bavlna, pro chlapečky, 

s aplikací a potiskem 
s licencí Zombie Dash, 

velikosti: 104–134 cm

300 Kč
Stylová mikinka

100% bavlna, 
pro holčičky, s kapucí, 

aplikací a potiskem 
s licencí Zombie Dash, 

velikosti: 104–134 cm

120 Kč

Tričko s dlouhým rukávem
70 % bavlny a 30 % viskózy, 
pro chlapečky, s aplikací 
a potiskem s licencí Zombie Dash, 
velikosti: 104–134 cm

250 Kč

Tepláčky 
s vázáním v pase

s vysokým obsahem bavlny, 
pro chlapečky, s kapsami, 

aplikací a potiskem 
s licencí Zombie Dash, 

velikosti: 104–134 cm

250 Kč
Tepláky Zombie Dash 
s vysokým obsahem bavlny, pro chlapečky, 
s kapsami, vázáním v pase a aplikací, 
velikosti: 104–134 cm

250 Kč
Mikinka 

pro neposedy
s vysokým obsahem bavlny, 

aplikací a potiskem 
s licencí Zombie Dash, 

velikosti: 104–134 cm

180 Kč

Veselé legínky
s vysokým obsahem bavlny, pro holčičky, 
s aplikací a potiskem s licencí Zombie Dash, 
velikosti: 104–134 cm

dostupné  
také:



250 Kč

180 Kč

Tepláčky pro chlapečky 
70 % bavlny a 30 % viskózy, 

s aplikací a potiskem 
s licencí Zombie Dash, 

velikosti: 74–98 cm

180 Kč
Mikinka 
pro chlapečky
70 % bavlny 
a 30 % viskózy, 
s aplikací a potiskem 
s licencí Zombie Dash, 
velikosti: 74–98 cm

250 Kč

Mikinka s kapucí
s vysokým obsahem bavlny, 
pro holčičky, se zapínáním na zip, 
aplikací a potiskem s licencí 
Zombie Dash, 
velikosti: 74–98 cm

180 Kč
Tepláky s klokaní kapsou

s vysokým obsahem bavlny, 
pro holčičky, s aplikací a potiskem 

s licencí Zombie Dash, velikosti: 74–98 cm

Mikinka 
se zapínáním 

na zip
70 % bavlny 

a 30 % viskózy, 
pro chlapečky, 

s aplikací 
a potiskem 

s licencí 
Zombie Dash, 

velikosti: 
74–98 cm

180 Kč

Tepláčky 
s kapsami 
70 % bavlny 
a 30 % viskózy, 
pro chlapečky, 
s aplikací 
a potiskem 
s licencí 
Zombie Dash, 
velikosti: 
74–98 cm



120 Kč
Úložný box 2 ks 

skládací, velurový, s víkem, 
rozměry: 40 x 20 x 20 cm 

(cena za 1 kus 60 Kč)

120 Kč
Praktický vak

lehký, skládací,
s podšívkou
a stahovací

šňůrkou uvnitř,
uchy na bocích

a potiskem,
ø 40 cm, 

výška 55 cm

60 Kč
Sada šatních ramínek 10 ks  
s velurovým povrchem, zářezy na uchycení 
úzkých ramínek a otočným háčkem, 
rozměry: 42 x 23 x 0,5 cm (cena za 1 kus 6 Kč)

zářezy na uchycení 
úzkých ramínek

protiskluzový 
materiál

otočný 
háček

dostupný 
také:

dostupný 
také:

dostupné 
také:

    
    

S PRAKTICKOU 
TYČKOU 

NA DOPLŇKY

DÍKY MOŽNOSTI SLOŽENÍ 
ZABERE MÉNĚ MÍSTA 

VE VAŠÍ SKŘÍNI

SE STAHOVACÍ 
ŠŇŮRKOU

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

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

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.


