
180 Kč
Dětské tepláčky 2 ks
s potiskem, různé vzory v sadě,  
na výběr: 95 % bavlny a 5 % elastanu,  
pro holčičky, velikosti: 74–98 cm  
(cena za 1 kus 90 Kč); nebo 100% bavlna, 
pro chlapečky, velikosti: 104–134 cm 
(cena za 1 kus 90 Kč)

90 Kč

Dětské tričko  
nebo body 2 ks
s potiskem, různé vzory  

v sadě, na výběr:  
tričko 2 ks, 100% bavlna,  

pro chlapečky,  
velikosti: 104–134 cm  
(cena za 1 kus 45 Kč);  

nebo body 2 ks, 100% bavlna,  
pro holčičky, velikosti: 62–92 cm  

(cena za 1 kus 45 Kč)

překvapí kvalitou,  
 okouzlí cenou

Nová 
dvojbalení

HIT!
Nabídka platí od 10. 2. 2022 do 23. 2. 2022 nebo do vyprodání zásob.



120 Kč
Dívčí body 2 ks 
100% bavlna, v sadě: jednobarevné 
se žakárovým vzorem a s puntíky, 
velikosti: 62–92 cm (cena za 1 kus 60 Kč)

180 Kč
Pohodlné  
tepláčky 2 ks 
95 % bavlny a 5 % elastanu,  
pro holčičky, s potiskem,  
různé vzory v sadě,  
velikosti: 74–98 cm  
(cena za 1 kus 90 Kč)

90 Kč
Body pro  

miminka 2 ks 
100% bavlna,  

pro holčičky, s potiskem,  
různé vzory v sadě,  
velikosti: 62–92 cm  

(cena za 1 kus 45 Kč)

90 Kč
Legínky  
s potiskem 2 ks 
95 % bavlny a 5 % elastanu, 
pro holčičky, různé vzory 
v sadě, velikosti: 74–98 cm 
(cena za 1 kus 45 Kč)

90 Kč
Veselé tričko 2 ks 
100% bavlna, pro holčičky,  
s potiskem, různé vzory v sadě,  
velikosti: 80–98 cm  
(cena za 1 kus 45 Kč)

90 Kč

Legínky pro  
holčičky 2 ks 

95 % bavlny a 5 % elastanu,  
s potiskem, různé vzory v sadě,  

velikosti: 74–98 cm  
(cena za 1 kus 45 Kč)

90 Kč

Kouzelné  
tričko 2 ks 

100% bavlna, 
pro holčičky, 

s potiskem, 
různé vzory 

v sadě, 
velikosti: 

80–98 cm 
(cena za 1 kus 45 Kč)

nabídka platí od 10. 2. 2022 do 23. 2. 2022
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou



90 Kč
Tričko s mořskými  
motivy 2 ks 
100% bavlna, pro chlapečky,  
s potiskem, různé vzory v sadě,  
velikosti: 74–98 cm  
(cena za 1 kus 45 Kč)

90 Kč
Body pro  
chlapečky 2 ks  
100% bavlna nebo  
s vysokým obsahem  
bavlny, s potiskem,  
různé vzory v sadě,  
velikosti: 62–92 cm  
(cena za 1 kus 45 Kč)

180 Kč
Tepláčky s vázáním v pase 2 ks  
s vysokým obsahem bavlny, pro chlapečky,  
s kapsami a potiskem, různé vzory v sadě,  
velikosti: 74–98 cm (cena za 1 kus 90 Kč) 120 Kč

Chlapecké kalhoty 2 ks 
s vysokým obsahem bavlny, 
různé vzory v sadě, velikosti: 
62–92 cm (cena za 1 kus 60 Kč)

dostupné také  
toto dvojbalení:

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



180 Kč
Tepláky  

s něžnými  
motivy 2 ks 

100% bavlna,  
pro holčičky,  

s potiskem,  
různé vzory v sadě,  

velikosti: 104–134 cm  
(cena za 1 kus 90 Kč)

90 Kč
Tričko  

s něžnými  
motivy 2 ks 

100% bavlna, 
pro holčičky, 

s potiskem, 
různé vzory 

v sadě, 
velikosti: 

104–134 cm 
(cena za 1 kus 45 Kč)

90 Kč
Tričko se safari  
motivy 2 ks 
100% bavlna, pro chlapečky,  
s potiskem, různé vzory v sadě,  
velikosti: 104–134 cm  
(cena za 1 kus 45 Kč)

180 Kč
Tepláky  
se safari  
motivy 2 ks 
100% bavlna, pro chlapečky,  
s potiskem, různé vzory v sadě,  
velikosti: 104–134 cm (cena za 1 kus 90 Kč)

180 Kč
Legíny  

s Minnie Mouse 2 ks 
95 % bavlny a 5 % elastanu,  

pro holčičky, s potiskem,  
různé vzory v sadě,  

velikosti: 104–134 cm  
(cena za 1 kus 90 Kč)

50 Kč
Tričko pro  
malé víly 
100% bavlna,  

s potiskem,  
velikosti: 104–134 cm

180 Kč
Tričko s licencí  
Marvel 2 ks 
100% bavlna,  
pro chlapečky,  
s potiskem,  
různé vzory v sadě,  
velikosti: 104–134 cm  
(cena za 1 kus 90 Kč)

150 Kč
Tepláky  
s licencí Marvel
100% bavlna, pro chlapečky,  
s kapsami, vázáním v pase  
a potiskem, velikosti:  
104–134 cm  

dostupné také  
toto dvojbalení:

dostupné také  
toto dvojbalení:

Vyjádřete svůj názor na:
@pepco_czpepco.cz



120 Kč
Tričko pro slečny 2 ks
100% bavlna, s potiskem,  
různé vzory v sadě,  
velikosti: 134–170 cm  
(cena za 1 kus 60 Kč)

90 Kč
Bavlněné tričko 
pro kluky, s potiskem,  
velikosti 134–170 cm

120 Kč
Džíny 
s gumou v pase
s vysokým obsahem bavlny,  
pro chlapečky, s kapsami,  
velikosti: 104–134 cm

250 Kč
Trendy džíny
bavlněné s přídavkem 
elastanu, pro kluky, 
s kapsami, měkkým 
teplákovým pasem 
a vázáním, velikosti: 
134–170 cm

60 Kč
Tričko pro skejťáky 
100% bavlna, s potiskem,  
velikosti: 134–170 cm

250 Kč
Džínové šaty 
100% bavlna,  
pro slečny,  
s límečkem,  
kapsami  
a páskem,  
velikosti:  
134–170 cm

HIT!

další vzor  
dostupný ve  
dvojbalení:

 

další vzor  
dostupný ve  
dvojbalení:

  

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



70 Kč

60 Kč
Noční košile  
s motýlky 
100% bavlna, pro holčičky, 
s volánky na ramínkách 
a potiskem, velikosti: 92–128 cm

90 Kč
Příjemné pyžamko 

100% bavlna, pro holčičky,  
v sadě: tričko s potiskem  

a jednobarevné šortky,  
velikosti: 92–128 cm

40 Kč
Šortkové  
kalhotky 2 ks
95 % bavlny a 5 % elastanu,  
pro holčičky, s potiskem,  
různé vzory v sadě,  
velikosti: 92–128 cm  
(cena za 1 kus 20 Kč)

90 Kč
Noční košile  

s puntíky 
100% bavlna,  

pro slečny, s potiskem,  
velikosti: 134–176 cm

100 Kč
Klasické kalhotky 7 ks 

100% bavlna, pro holčičky i slečny,  
s potiskem dnů v týdnu,  

různé barvy v sadě,  
velikosti: 92–128 cm, 134–164 cm  

(cena za 1 kus 14,29 Kč)

120 Kč
Pyžamo  
s květinovým motivem 
100% bavlna, pro slečny,  
v sadě: tričko a šortky  
s vázáním v pase, s potiskem,  
velikosti: 134–176 cm

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI 

SHGO 045544 TESTEX

14.HCN.50033 HOHENSTEIN HTTI  

Dívčí ponožky  
7 párů 
s vysokým obsahem bavlny  
a elastanem, s potiskem  
dnů v týdnu, různé  
barvy v sadě,  
velikosti: 23–38  
(cena za 1 pár 10 Kč)

dostupné  
 také:

   

nabídka platí od 10. 2. 2022 do 23. 2. 2022
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou



90 Kč
Pyžamo  
s dinosaurem 
100% bavlna, v sadě: 
tričko a šortky, 
s potiskem, velikosti: 
92–128 cm

120 Kč
Pyžamo pro kluky 
100% bavlna, v sadě: 
tričko s potiskem 
a jednobarevné šortky, 
velikosti: 134–170 cm

100 Kč
Slipy s názvy  

dnů v týdnu 7 ks 
100% bavlna, pro chlapečky  

i kluky, s potiskem,  
různé barvy v sadě,  
velikosti: 92–164 cm  

(cena za 1 kus 14,29 Kč)

90 Kč
Boxerky  
s potiskem 2 ks 
95 % bavlny a 5 % elastanu,  
pro chlapečky,  
různé vzory v sadě,  
velikosti: 92–128 cm  
(cena za 1 kus 45 Kč)

70 Kč
Chlapecké  
ponožky 7 párů 
s vysokým obsahem bavlny 
a elastanem, s potiskem 
dnů v týdnu, různé barvy 
v sadě, velikosti: 23–30 
(cena za 1 pár 10 Kč)

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI  

SHGO 045544 TESTEX  

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



250 Kč
Dlouhá sukně 
100% bavlna, pro dámy,  
nařasená, se širokou  
gumou v pase a potiskem,  
velikosti: S–XXL

180 Kč
Pulovr  

s ozdobnými  
knoflíky 

pro dámy,  
s oválným spodním  

lemem a 3/4 rukávy,  
jednobarevný,  

velikosti: S–XXXL 

200 Kč
Košile  
s květinovým  
potiskem
100% viskóza,  
pro dámy, s límečkem,  
volánem a potiskem,  
velikosti: 36–46

250 Kč
Dámská mikina
100% bavlna, s potiskem 
Minnie Mouse, velikosti: S–XXL

300 Kč
Džíny  

s vysokým pasem 
pro dámy, s ozdobným 

řasením a kapsami, 
velikosti: 36–44

250 Kč
Teplákové šaty 
bavlněné, pro dámy,  
s volánem, jednobarevné,  
velikosti: 36–44

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



60 Kč

Stojánek na  
zubní kartáčky
keramický, rozměry: 10 x 6 x 11 cm

60 Kč
Dávkovač  
na mýdlo
keramický,  
rozměry: 
8,5 x 5,5 x 19,5 cm

180 Kč
Kovový koš
otevírá se pedálem,
rozměry: 19,2 x 16,8 x 24,5 cm

50 Kč
Kosmetické  
zrcadlo
rozměry:  
14,5 x 2 x 21,5 cm

50 Kč
Kulaté zrcadlo
kosmetické,  
rozměry: 17,2 x 6,5 x 19 cm

120 Kč
Držák na toaletní papír 
kovový, s prostorem na náhradní role, 
ø 15,5 cm, výška 65,5 cm

150 Kč
Předložka  
do koupelny  
z mikrovlákna,  
rozměry: 50 x 80 cm

SH025176864 WANFENG

HIT!

dostupná také:

   

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



120 Kč
Zrcadlo  

v kovovém rámu 
s řetízkem na zavěšení,

ø 29 cm, výška 42 cm,  
hloubka 0,9 cm

120 Kč
Vonná  
svíčka  

ve skle, s víčkem,  
na výběr různé barvy  

a vůně, ø 13,5 cm,  
výška 8 cm

200 Kč

Kytice  
z umělých květů  
různé vzory, rozměry: 
35 x 24 x 20 cm

120 Kč

Zlatý rámeček
na fotografii o rozměrech:  

13 x 18 cm

180 Kč
Váza  

na květiny 
skleněná,  

s kovovým stojánkem,  
ø 13 cm, výška 26,5 cm

300 Kč
Deka  

ze žinylky 
rozměry:  

125 x 150 cm

SHHO 094418 TESTEX

dostupná  
také:

   

dostupná  
také:

   

nabídka platí od 10. 2. 2022 do 23. 2. 2022
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou



600 Kč
Velurový taburet 

s kovovou obručí,
ø 35 cm, výška 38 cm

70 Kč
Povlečení na polštářek  
v šedé, růžové nebo tmavě 
modré barvě, rozměry: 40 x 40 cm

90 Kč

Obal na květináč   
keramický, s obrysem tváře,
ø 15,5 cm, výška 11,2 cm

180 Kč
Elegantní polštářek  
rozměry: 45 x 45 cm

SHHO 115024 TESTEX

dostupné  
také:

   

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



20 Kč
Sada samolepicích  

papírků 
v různých barvách  

a velikostech

90 Kč
Zápisník A5 

80 listů, v korkovém obalu,
2 barvy na výběr,

rozměry: 14,5 x 21 x 1,8 cm

30 Kč
Sada  
zvýrazňovačů 
4 ks 
4 barvy
(cena za 1 kus 7,50 Kč)

20 Kč
Dřevěné  
tužky 6 ks
(cena za 1 kus 3,33 Kč)

150 Kč
Sada psacích potřeb BiC  
v sadě: 5 propisek, zvýrazňovač,  
5 tužek, korektor, lepidlo a guma

50 Kč
Korkový penál   

rozměry: 20 x 5,5 x 5,5 cm

30 Kč
Sada propisek 2 ks  
korkové, různé barvy v sadě,  
s modrou náplní  
(cena za 1 kus 15 Kč)

dostupné  
také:

   

dostupný  
také:

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.

MATERIÁL 
Z OBNOVITELNÝCH

ZDROJŮ

MATERIÁL 
Z OBNOVITELNÝCH

ZDROJŮ

MATERIÁL 
Z OBNOVITELNÝCH

ZDROJŮ

MATERIÁL 
Z OBNOVITELNÝCH

ZDROJŮ

MATERIÁL 
Z OBNOVITELNÝCH

ZDROJŮ


