překvapí kvalitou,
okouzlí cenou

od

250Kč

Parka s kapucí
pro dívky, velikosti:
104–134 cm – 250 Kč,
134–170 cm – 300 Kč,
pro dámy, velikosti:
36–46 – 350 Kč

Bundy

na
jaro

Nabídka platí od 10. 3. 2022 do 23. 3. 2022 nebo do vyprodání zásob.

překvapí kvalitou,
okouzlí cenou
dostupná
také:

nabídka platí od 10. 3. 2022 do 23. 3. 2022

350Kč

300Kč

Parka s kapucí
se zapínáním na zip,
manžetami v pase,
zipy na bocích
a nápisem na kapuci,
velikosti: 36–46

250Kč

Trendy džíny

s vysokým obsahem bavlny
a přídavkem viskózy a elastanu,
s kapsami a módním odřeným
vzhledem, velikosti: 36–44

Tenisky na tkaničky
se síťovinou, velikosti: 36–41

200Kč

250Kč
Volné šaty
100% viskóza,
střih v pase,
s volány,
jednobarevné,
velikosti: 36–44

Vesta s kapucí
prošívaná, na zip,
s kapsami a nápisem
na kapuci, velikosti:
S–XL

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

HIT!

120Kč

180Kč

Tričko
s vyšívaným
nápisem

Elegantní halenka
100% viskóza, pro dámy,
s výstřihem do V,
oválným spodním
lemem a potiskem,
velikosti: 36–46

100% bavlna, pro dámy,
velikosti: S–XXXL

60Kč

Jednobarevné
tričko

100% bavlna,
pro pány, velikosti:
M–XXXL

50Kč
Top s úzkými
ramínky

180Kč

85 % bavlny,
10 % viskózy
a 5 % elastanu,
pro dámy,
jednobarevný,
velikosti: S–XXL

300Kč

Džíny
pro dámy

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

Tepláky pro pány

100% bavlna, s vázáním
v pase a potiskem na kapse,
velikosti: M–XXL

Bavlněné tričko
100% bavlna, pro pány,
jednobarevné,
velikosti: M–XXXL

60Kč

Vyjádřete svůj názor na:
pepco.cz

@pepco_cz

Džínová bundička*

98 % bavlny a 2 % elastanu,
pro holčičky, s límcem,
zapínáním na patentky,
ozdobným prošíváním
a nášivkami,
velikosti: 74–98 cm

180Kč 35Kč
Tričko
s motýlkem*

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

120Kč

150Kč

Džínový top*

100% bavlna, pro holčičky,
s volánky na ramenech,
zapínáním na knoflíky
a výšivkou, velikosti:
74–98 cm

Džíny
s květinovou výšivkou*

dostupné
také:

Růžový overal

100% bavlna, pro holčičky,
s potiskem Aristokoček
a nápisem, velikosti:
62–92 cm

120Kč

120Kč

98 % bavlny a 2 % elastanu,
pro holčičky, s gumou v pase
a manžetami na nohavicích,
velikosti: 74–98 cm

Body Bambi

100% organická bavlna,
pro holčičky, s potiskem,
velikosti: 62–92 cm

‘organic’

180Kč

Certified by USB
TEX2765

Džínový overal*

100% bavlna, pro holčičky,
s volánky na ramenech,
zapínáním na knoflíky, páskem
a puntíkovaným potiskem,
velikosti: 62–92 cm

* Produkt je dostupný ve vybraných prodejnách.

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

HIT!

90Kč

Body s knoflíčky

100% bavlna, pro chlapečky,
jednobarevné, velikosti:
62–92 cm

150Kč

Džíny s velkými
ozdobnými kapsami*

35Kč 120Kč

Bavlněné tričko*
100% bavlna,
pro chlapečky,
velikosti: 80–98 cm

Džínová košile

100% bavlna, pro chlapečky,
s límcem a kapsami,
na knoflíky, velikosti:
74–98 cm

s vysokým obsahem bavlny a elastanem,
pro chlapečky, s gumou a vázáním
v pase a s knoflíčky, velikosti: 74–98 cm

180Kč
Džínová bunda
s límcem
100% bavlna,
pro chlapečky,
s kapsami, na knoflíky,
velikosti: 74–98 cm

dostupná také
dívčí souprava:

250Kč
Dětská souprava

100% bavlna, pro chlapečky,
v sadě: džínový overal s klokaní
kapsou s výšivkou a body s kapsičkou
a potiskem, velikosti: 62–92 cm
* Produkt je dostupný ve vybraných prodejnách.

150Kč

Džíny s aplikacemi*
s vysokým obsahem bavlny
a elastanem, pro chlapečky,
s kapsami, módním
odřeným vzhledem
a ozdobným prošíváním,
velikosti: 74–98 cm

překvapí kvalitou,
okouzlí cenou

90Kč

nabídka platí od 10. 3. 2022 do 23. 3. 2022
Tričko s volánky*

100% bavlna, pro holčičky,
s potiskem, velikosti: 104–134 cm

60Kč

Praktické
legínky

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

dostupné
také:

60Kč

Praktické legínky

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

60Kč
Veselé tričko*
100% bavlna,
pro holčičky,
s potiskem,
velikosti:
104–134 cm

250Kč
Voděodolná
parka s kapucí

dostupná
také:

pro holčičky, s kapsami,
zapínáním na zip
a potiskem, velikosti:
104–134 cm

dostupné
také:

90Kč

Trendy legíny 2 ks

95 % bavlny a 5 % elastanu,
pro holčičky, jednobarevné,
různé barvy v sadě,
velikosti: 104–134 cm
(cena za 1 kus 45 Kč)

ve dvojbalení
dostupné
také:

* Produkt je dostupný ve vybraných prodejnách.

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

HIT!

90Kč

Pohádkové tričko
100% bavlna,
pro chlapečky,
na výběr: s potiskem
Spider-Man nebo
Mickey Mouse,
velikosti: 104–134 cm

250Kč
Bunda
s kapucí

100% bavlna,
pro chlapečky,
s límcem
a kapsami,
na zip,
velikosti:
104–134 cm

180Kč
Džíny
s elastickým
pasem

s vysokým obsahem
bavlny a elastanem,
pro chlapečky, s kapsami
a ohrnutými nohavicemi,
velikosti: 104–134 cm

50Kč

Zelené tričko

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

Tepláky
s vázáním v pase
95 % bavlny a 5 % viskózy,
pro chlapečky, s kapsami
a potiskem na kapse,
velikosti: 104–134 cm

120Kč

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

s vysokým
obsahem bavlny,
pro slečny,
s potiskem,
velikosti:
134–170 cm

180Kč

300Kč

Parka
pro kluky
100% bavlna,
s kapucí
a kapsami,
na zip,
velikosti:
134–170 cm

300Kč

180Kč

Parka
pro slečny

Džíny
pro slečny

s kapucí,
zapínáním na zip,
patentkami, kapsami
a manžetami na rukávech
a ve spodní části,
velikosti: 134–170 cm

s vysokým
obsahem bavlny
a elastanem,
s kapsami,
velikosti:
134–170 cm

dostupná
také:

180Kč
Džíny pro kluky

s vysokým obsahem
bavlny a elastanem,
s kapsami, velikosti:
134–170 cm

Triko
s ozdobným
vázáním

100% bavlna,
pro slečny,
s aplikací,
velikosti: 134–170 cm

90Kč

120Kč

Tričko
Batman

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

250Kč
Mikina s potiskem
pro kluky, se zapínáním
na zip a kapsami,
velikosti: 134–170 cm

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

120Kč

Hadřík
na úklid 2 ks

z recyklovaného plastu
(cena za 1 kus 17,50 Kč)
85% GRS Recycled post-consumer polyester,
certified IDFL 21-328459

HIT!

35Kč 60Kč

Smeták
z recyklovaného
plastu

se silikonovým zakončením
a otvorem na zavěšení

Kartáč na
mytí nádobí

s gumovým
tlačítkem uvolňujícím
mycí prostředek
ze zásobníku,
perfektně
se drží v ruce

35Kč

Kartáč do kuchyně

51,70% GRS Recycled post-consumer polypropylene,
certified by NSF C0633449-1

z recyklovaného plastu,
se silikonovým zakončením
a otvorem na zavěšení,
na výběr: na mytí láhví nebo nádobí

Platí pro kartáč na mytí láhví.

50% GRS Recycled post-consumer polypropylene,
certified IDFL 21-328567

90Kč

Smeták a lopatka
na dlouhé násadě
z recyklovaného plastu,
se silikonovými prvky
a otvory na zavěšení

58,10% GRS Recycled post-consumer polypropylene,
certified by NSF C0633449-1

90Kč

Platí pro kartáč na mytí nádobí.

Smetáček
s lopatkou

z recyklovaného plastu,
se silikonovými prvky
a otvorem na zavěšení

70,70 % GRS Recycled post-consumer polypropylene,
certified NSF C0633449-1

Úložný box od
s rostlinnými motivy

z recyklovaného plastu,
s víkem a zavíráním na klipsy, na výběr:
objem 13 l, 35,7 x 29 x 16,9 cm – 150 Kč
objem 22 l, 39,5 x 29 x 28 cm – 180 Kč
objem 33 l, 45,5 x 33,5 x 30 cm – 200 Kč

150Kč

překvapí kvalitou,
okouzlí cenou

nabídka platí od 10. 3. 2022 do 23. 3. 2022

250Kč

Šperkovnice se zrcadlem
rozměry: 26,8 x 14 x 10 cm
s ozdobným
zavíráním:

150Kč
Nástěnné
hodiny

ø 30 cm,
hloubka 4,5 cm

dostupný
také:
OEKO-TEX 2015OK0629 AITEX

350Kč
150Kč
Kovová polička

rozměry: 60 x 38 x 12 cm

Svíčka
v cementové misce

od

60Kč

ø 15,5 cm, výška 7,5 cm

Sada
kartonových boxů
s potiskem, na výběr:
3 ks, A4 – 60 Kč
(cena za 1 kus 20 Kč),
2 ks, rozměry:
37 x 27 x 18 cm – 60 Kč
(cena za 1 kus 30 Kč),
2 ks, rozměry:
47 x 31 x 32 cm – 90 Kč
(cena za 1 kus 45 Kč)
dostupná
také:

300Kč

Komplet saténového povlečení
100% bavlna, s potiskem, na jednolůžko:
povlak na peřinu, 140 x 200 cm,
povlak na polštář, 70 x 80 cm

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

250Kč

Originální polštářek
s povlakem ze 100% bavlny,
rozměry: 45 x 45 cm

180Kč

Kobereček
v boho stylu

s barevnými třásněmi,
rozměry: 60 x 90 cm

90Kč
Povlečení
na polštářek

rozměry: 40 x 40 cm

90Kč

Podsedák na židli

s bavlněným potahem
a šňůrkami na přivázání, ø 40 cm

HIT!

300Kč

Komplet
saténového povlečení

100% bavlna, s potiskem, na jednolůžko:
povlak na peřinu, 140 x 200 cm,
povlak na polštář, 70 x 80 cm

dostupný
také:

OEKO-TEX 2015OK0629 AITEX

30Kč
60Kč

Hrnek
s květinovým
vzorem
z porcelánu,
objem 320 ml

Porcelánový
hrnek

s květinovým vzorem
a zlatým okrajem,
objem 480 ml

od

60Kč
Buďte s námi v kontaktu

Nádobí se zlatými prvky
z porcelánu, na výběr:
dezertní talíř, ø 18,5 cm – 60 Kč
miska, ø 13,2 cm – 60 Kč
šálek, objem 360 ml – 70 Kč

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.

