
250 Kč

 od

Hrnec nebo pánev
kolekce Marble, s nepřilnavým povrchem ILAG Granitec,  

vhodné na všechny typy varných desek, na výběr:
hrnec se skleněnou poklicí s otvorem

ø 16 cm – 250 Kč, ø 18 cm – 350 Kč, ø 24 cm – 540 Kč;  
nebo pánev ø 20 cm – 250 Kč, ø 24 cm – 300 Kč, ø 28 cm – 350 Kč

HIT!

Akce platí od 24. 2. 2022 do 9. 3. 2022 nebo do vyprodání zásob.

překvapí kvalitou,  
 okouzlí cenou

R O K Y

Z

Á R U K A

LIMITOVANÁ

EDICE



120 Kč

60 Kč

300 Kč

350 Kč

Box na obědy  
ECO CURVER 
víko s klipsy, s příborem, 
vhodný do mrazáku, 
myčky a k ohřívání v mikrovlnné 
troubě, z recyklovaného plastu, 
na výběr: kulatý, objem 1,6 l; 
nebo obdélníkový, objem 1,2 l

Kuchyňské doplňky
s dřevěnými rukojeťmi  
a silikonovým zakončením,  
na výběr: pěnovačka, naběračka,  
metlička, lžíce, stěrka nebo 
šťouchadlo na brambory  
s nerezovým zakončením 

Hrnec Marble 
se skleněnou poklicí  
s otvorem a nepřilnavým  
povrchem ILAG Granitec,  
vhodný na všechny typy  
varných desek

Pánev Marble 
s nepřilnavým povrchem 

 ILAG Granitec, vhodná na všechny  
typy varných desek

dostupná  
také tato  

barva:

   

překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou nabídka platí od 24. 2. 2022 do 9. 3. 2022

R O K Y

Z

Á R U K A

LIMITOVANÁ

EDICE



120 Kč

 od

90 Kč

60 Kč

180 Kč

480 Kč
Obal  
na květináč 
keramický,  
s jemným  
pískovým vzorem,  
ø 13,5 cm,  
výška 13 cm

Keramický  
obal na  
květináč 
s jemným pískovým  
vzorem, ø 12,5 cm,  
výška 10 cm

Obal  
na květináč  
s tváří 
keramický,  
s pískovým vzorem, 
rozměry:  
18 x 16,5 x 18 cm

Sada závěsů 2 ks 
s kovovými očky na zavěšení,  
rozměry: 135 x 260 cm  
(cena za 1 kus 240 Kč)

Košík s ozdobnou vazbou 
s podšívkou uvnitř a uchy na bocích,

dostupné rozměry:
30 x 19 x 17 cm – 120 Kč

33 x 23 x 20 cm – 150 Kč
40 x 28 x 22 cm – 180 Kč

dostupný  
také:

   

dostupný  
také:

   

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

SHHO 115024 TESTEX



120 Kč

120 Kč

350 Kč

25 Kč

100 Kč

100 Kč

Sada záclon  
2 ks 
průhledné,  
jednobarevné,  
rozměry: 140 x 260 cm  
(cena za 1 kus 60 Kč)

Pletený košík 
s uchy, dvoubarevný,  

ø 28–35 cm,  
výška 35 cm 

Sójová svíčka 
s vůní Jantar & mech,  

v keramické nádobce s víčkem,  
doba hoření cca 35 h,  

ø 8 cm, výška 8,5 cm

Osvěžovač vzduchu 
v sadě: lahvička s vonným olejem  
Kouzelná zahrada nebo Růže,  
30 ml, a tyčinky

Originální obal na květináč 
keramický, ø 14,3 cm, výška 14,6 cm

Kameninový  
obal na květináč 
s jemným vzorem,
ø 13,5 cm, výška 13 cm

dostupné  
také:

   

Vyjádřete svůj názor na:
@pepco_czpepco.cz

SHHO 094418 TESTEX



50 Kč

 od

250 Kč

200 Kč

90 Kč

70 Kč

Sada puntíkovaných  
záclon 2 ks 
průhledné, rozměry: 140 x 260 cm
(cena za 1 kus 125 Kč)

Obal na květináč  
s geometrickým  

vzorem 
keramický, ø 13,5 cm,  

výška 13 cm

Kávový stolek 
na dřevěných nožkách,  
ø 35 cm, výška 35,5 cm 

Svíčka se spirálovým vzorem 
na výběr:
ø 7 cm, výška 10 cm – 50 Kč
ø 7 cm, výška 14 cm – 70 Kč

Elegantní obal  
na květináč  

keramický, s geometrickým vzorem,  
ø 15 cm, výška 13,5 cm

HIT!

dostupný  
také:

   

dostupná  
také:

   

dostupné  
také:

   

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

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI



300 Kč

200 Kč

300 Kč

200 Kč

90 Kč

Kalhoty  
s kapsami 
98 % bavlny  
a 2 % elastanu,  
velikosti: 36–44

Stylová košile 
100% viskóza,  
s límečkem,  
výstřihem do „V“,  
zapínáním  
na knoflíky  
a kapsami,  
velikosti:  
36–46

Trendy bunda 
zateplená, se stojáčkem, kapsami,  

zapínáním na zip a možností  
kompaktního sbalení, velikosti: 36–46

Kalhoty s puntíky 
s vysokým obsahem viskózy a elastanem,  

širokou gumou v pase, kapsami a potiskem, velikosti: 36–44

Dámský top 
s oválným spodním  
lemem a potiskem,  

velikosti: S–XXXL

překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou nabídka platí od 24. 2. 2022 do 9. 3. 2022

NOVÁ  
KOLEKCE



150 Kč120 Kč

250 Kč

250 Kč

180 Kč

Tričko s pávem
100% bavlna, pro dámy,  

s aplikací z kamínků,  
velikosti: S–XXXL

Tričko s fotopotiskem
100% bavlna, pro pány, velikosti: M–XXL

Pánská mikina 
s kapucí, zapínáním  
na zip a kapsami,  
dvoubarevná,  
velikosti: M–XXL

Tepláky  
s vázáním v pase

pro pány, s kapsami vpředu,  
kapsou na zip vzadu  

a potiskem,  
velikosti: M–XXL

Mikina  
s květinovým  

potiskem 
95 % bavlny  

a 5 % viskózy, 
 pro dámy,  

s výstřihem do „V“,  
velikosti: S–XXL 

dostupné  
také:

   

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

NOVÁ  
KOLEKCE



250 Kč

250 Kč

180 Kč

180 Kč

180 Kč

Tepláky  
s nápisem 
100% bavlna, pro pány,  
s vázáním v pase,  
kapsami a potiskem  
s licencí Marvel,  
velikosti: M–XXL

Bavlněná mikina
pro pány, s potiskem  
s licencí Marvel,  
velikosti: M–XXL

Pantofle Marvel 
pro pány, s potiskem,  

velikosti: 40–46

Tričko  
s potiskem 

100% bavlna, pro pány,  
s licencí Marvel,  
velikosti: S–XXL

Tričko s potiskem 
100% bavlna, pro pány,  
s licencí Marvel,  
velikosti: S–XXL

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



180 Kč

180 Kč

120 Kč

120 Kč60 Kč

Mikina s kapucí 
bavlněná, pro chlapečky,  

se zapínáním na zip  
a kapsami, tříbarevná,  

velikosti: 104–134 cm

Tričko  
s Minnie Mouse 2 ks 
100% bavlna, s potiskem,  
různé vzory v sadě, velikosti: 104–134 cm  
(cena za 1 kus 90 Kč)

Mikina bomberka 
pro holčičky,  
se zapínáním na zip,  
kapsami a potiskem,  
velikosti: 104–134 cm

Tepláky  
s klokaní  

kapsou
100% bavlna,  

pro chlapečky,  
s vázáním v pase  

a potiskem,  
velikosti:  

104–134 cm

Legíny s dvoubarevnými lampasy 
95  % bavlny a 5 % elastanu,  

pro holčičky, velikosti: 104–134 cm

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

NOVÁ  
KOLEKCE



120 Kč

120 Kč

50 Kč

50 Kč

60 Kč

50 Kč

Boxerky The Simpsons 2 ks 
95 % bavlny a 5 % elastanu, pro kluky,  

s potiskem, velikosti: 134–176 cm  
(cena za 1 kus 60 Kč)

Boxerky Toy Story 2 ks 
95 % bavlny a 5 % elastanu, pro chlapečky,  
s potiskem, velikosti: 92–128 cm (cena za 1 kus 60 Kč)

Kalhotky s kytičkami 2 ks 
95 % bavlny a 5 % elastanu,  
pro slečny, s potiskem, různé barvy v sadě,  
velikosti: 134–164 cm (cena za 1 kus 25 Kč) 

Top pro slečny 
95 % bavlny a 5 % elastanu,  
se širokou gumou s nápisem,  
velikosti: 134–164 cm 

Šortkové kalhotky 2 ks 
95 % bavlny a 5 % elastanu,  
pro slečny, se širokou gumou s nápisem,  
různé barvy v sadě, velikosti: 134–164 cm  
(cena za 1 kus 25 Kč) 

Podprsenka  
s kytičkami 

95 % bavlny a 5 % elastanu,  
pro slečny, s vyztuženými  

košíčky, nastavitelnými  
ramínky a potiskem,  
velikosti: 60AA–75A

překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou nabídka platí od 24. 2. 2022 do 9. 3. 2022

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI



180 Kč

120 Kč

150 Kč

120 Kč

70 Kč60 Kč

70 Kč

Mikinka  
Tom a Jerry

100% organická bavlna,  
pro chlapečky,  

se zapínáním  
na zip a potiskem,  
velikosti: 74–98 cm

Tepláčky Tom a Jerry* 
100% organická bavlna, pro chlapečky,  

s vázáním v pase a potiskem,  
velikosti: 74–98 cm

Dívčí komplet 
v sadě: tričko ze 100%  
organické bavlny,  
s volánky na ramenech  
a zapínáním vzadu;  
legínky, 95 % organické  
bavlny a 5 % elastanu,  
s potiskem s licencí  
Včelka Mája,  
velikosti: 74–98 cm

Polo tričko Tom a Jerry
100% organická bavlna,  

pro chlapečky, s límečkem,  
zapínáním pod krkem a potiskem,  

velikosti: 80–98 cm

Tričko s volánky 
100% organická bavlna, pro holčičky, 
s aplikací s krajkami vpředu a zapínáním 
vzadu, velikosti: 80–98 cm

Roztomilé tričko 
100% organická bavlna,  
pro holčičky, s potiskem,  
velikosti: 80–98 cm

Legínky s mašličkou 
95 % organické bavlny  

a 5 % elastanu, pro holčičky,  
s volánkem, proužkované,  

velikosti: 56–86 cm

* Produkt je dostupný ve vybraných prodejnách.

Certified by CERES
CERES-0532

‘organic’

Certified by CERES
CERES-0532

‘organic’

Certified by CERES
CERES-0532

‘organic’

ORGANICKÁ 
BAVLNA



200 Kč

90 Kč

200 Kč

70 Kč

60 Kč

Komplet  
pro malé  

parádnice* 
v sadě: body,  

100% organická bavlna;  
legínky a čelenka,  

95 % organické bavlny  
a 5 % elastanu,  

velikosti: 56–86 cm

Chlapecký komplet
v sadě: body,  

100% organická  
bavlna, s potiskem;  
tepláčky a šáteček,  

95 % organické bavlny  
a 5 % elastanu,  

s aplikací, velikosti:  
56–86 cm

Body pro malé farmáře 
100% organická bavlna, s potiskem,  
velikosti: 62–92 cm

Tepláčky s ozdobnými knoflíčky
100% organická bavlna, pro chlapečky,  
s ohrnovacím pasem,  
velikosti: 56–86 cm

* 
Pr

od
uk

t 
je
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tu
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ný
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d
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ná
ch

.

Legínky  
pro holčičky

95 % organické  
bavlny  

a 5 % elastanu,  
s potiskem,  

velikosti:  
74–98 cm

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.

Certified by USB
USB TEX2765

‘organic’

Certified by CERES
CERES-0532

‘organic’

Certified by CERES
CERES-0532

‘organic’

ORGANICKÁ 
BAVLNA

Certified by USB
USB TEX2765

‘organic’

Certified by CERES
CERES-0532

‘organic’


