
120 Kč

 od

Domov 
inspirovaný 
přírodou

90 Kč
Bavlněný povlak 

na polštářek 
různé vzory a barvy, 
rozměry: 40 x 40 cm

Obal na květináč
z vodního hyacintu, 

ø 21,3 cm, výška 21,3 cm – 120 Kč,
ø 25 cm, výška 23 cm – 250 Kč

HIT!
Nabídka platí od 24. 3. 2022 do 6. 4. 2022 nebo do vyprodání zásob.

překvapí kvalitou, 
 okouzlí cenou

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI



30 Kč
Pletené košíky 2 ks 

rozměry: 10 x 10 x 7,5 cm
(cena za 1 kus 15 Kč)

120 Kč
Sójová svíčka  
v keramické nádobce s víčkem, 
vůně: Jantar & Bylinky nebo 
Černá růže & Oud, 
čas hoření cca 22 h, 
ø 11 cm, výška 8,5 cm

Koš z přírodních materiálů 
s uchy, na výběr: 

ø 31 cm, výška 29 cm – 250 Kč
ø 34 cm, výška 32 cm – 300 Kč
ø 39 cm, výška 36 cm – 420 Kč

250 Kč

 od

Látkový box 
s bambusovými úchyty, 

rozměry na výběr:
27 x 16 x 12 cm – 90 Kč

31 x 21 x 14 cm – 120 Kč
35 x 24 x 16 cm – 150 Kč

90 Kč

 od

Jutový koberec 
na výběr: jednobarevný, 
ø 100 cm – 350 Kč,
dvoubarevný, 
ø 100 cm – 420 Kč

350 Kč

 od

Košík z vodního hyacintu
rozměry na výběr: 22 x 14 x 11 cm – 90 Kč,
s úchyty: 26 x 18 x 13 cm – 120 Kč,
31 x 23 x 15 cm – 180 Kč, 36 x 28 x 17 cm – 250 Kč

90 Kč

 od

350 Kč

Stolní lampa
s látkovým stínidlem 

a podstavcem 
z vodního hyacintu, 

ø 30 cm, výška 44 cm 

dostupné 
také:

        

dostupná 
také:

Jantar & Tonka      Pačuli       Týkové dřevo 

ec 
vný, 

KčKččč

nabídka platí od 24. 3. 2022 do 6. 4. 2022
překvapí kvalitou, 
     okouzlí cenou



120 KčSilikonový vál 
s potiskem, rozměry: 40 x 50 cm

180 Kč

Skleněný pekáč  
žáruvzdorný, vhodný do trouby, 
mrazáku a na uchovávání potravin, 
s víkem, objem 5,2 l

70 Kč
Silikonové 
formičky 10 ks  
ø 7 cm 
(cena za 1 kus 7 Kč)

180 Kč
Plech na pečení 
s nepřilnavým povrchem, na výběr: 
dortová forma s víkem s uchem, ø 24 cm – 180 Kč; 
obdélníkový plech s víkem s uchem, 
rozměry: 43 x 29 x 6 cm – 180 Kč

Zapékací miska 
žáruvzdorná, vhodná také do mrazáku 
a na uchovávání potravin, 
s plastovým víkem, na výběr: 
objem 1,3 l – 150 Kč,
objem 2,25 l – 180 Kč150 Kč

 od

dostupný 
také:

   

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



180 Kč
Bavlněné legíny 
s elastanem a pohodlnou 
širokou gumou v pase, 
velikosti: 36–44

150 Kč
Tričko s kamínkovou aplikací 
95 % bavlny a 5 % viskózy, s ozdobnými záševky 
na ramenech a módním spodním lemem, 
velikosti: S–XXL

150 Kč
Legíny 
s kontrastními 
pruhy 
95 % bavlny 
a 5 % elastanu, 
velikosti: S–XXL

150 Kč
Dámské tričko 
95 % bavlny a 5 % elastanu, s aplikací, 
velikosti: S–XXL

180 Kč
Tričko Looney Tunes 

100% bavlna, s lesklou aplikací, 
velikosti: S–XXL

120 Kč
Tričko s lesklým 

potiskem 
100% bavlna, 

velikosti: S–XXXL

180 Kč
Ležérní košile 
100% bavlna, 
s výstřihem do V, 
zapínáním na knofl íky 
a potiskem, velikosti: 
36–46

Vyjádřete svůj názor na:
@pepco_czpepco.cz



300 Kč
Džíny s vysokým pasem 
bavlněné, s přídavkem viskózy a elastanu, 
volný střih, s kapsami a páskem, 
velikosti: 36–44

120 Kč
Tričko 
se třpytivým 
potiskem 
100% bavlna, 
velikosti: S–XXXL

250 Kč
Džínové šaty 

100% bavlna, s páskem 
a volánem, velikosti: 36–44

250 Kč
Džínová košile 

100% bavlna, s výstřihem do V, 
kapsami, volánem a zapínáním 

na knofl íky, velikosti: 36–46

180 Kč

Jednobarevné tepláky 
bavlněné, s kapsami a ohrnutými 

nohavicemi, velikosti: S–XXL

dostupná 
také:

dostupné 
také:

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



120 Kč
Chlapecké tričko  
100% bavlna, s potiskem, 
velikosti: 134–170 cm

180 Kč
Tepláky s potiskem 
100% bavlna, pro kluky, 
s kapsami a vázáním v pase, 
velikosti: 134–170 cm

180 Kč
Tepláky 
s vázáním v pase 
100% bavlna, pro kluky, 
s kapsami a potiskem, 
velikosti: 134–170 cm

90 Kč

Body 
s výšivkou 

pro slečny, 
s jemnými 

proužky, 
velikosti: 

134–170 cm

180 Kč

Džínová 
sukně 
100% bavlna, pro slečny, 
s kapsami a módním 
odřeným vzhledem, 
velikosti: 134–170 cm

90 Kč
Dívčí tričko 

100% bavlna, 
krátký střih, 

s gumou ve spodním 
lemu a potiskem, 

velikosti: 134–170 cm

dostupné 
také:

nabídka platí od 24. 3. 2022 do 6. 4. 2022
překvapí kvalitou, 
     okouzlí cenou



180 Kč
Sukýnka 
s motivem 
Minnie Mouse 
s vysokým obsahem bavlny, 
pro holčičky, s potiskem, 
velikosti: 104–134 cm

180 Kč
Cool džíny 
bavlněné, s přídavkem elastanu, 
pro chlapečky, s potiskem u kapsy, 
velikosti: 104–134 cm

60 Kč
Tričko Wild Life 

100% bavlna, 
pro chlapečky, 

s potiskem, 
velikosti: 104–134 cm

60 Kč
Tričko 
pro malé víly 
100% bavlna, s volánky 
na rukávech a potiskem, 
velikosti: 104–134 cm

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

dostupné 
také:

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



50 Kč
Legínky s kvítky 
95 % bavlny 
a 5 % elastanu, 
pro holčičky, 
s potiskem, 
velikosti: 74–98 cm

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

120 Kč
Šatičky 
pro princezny  
s volánky a zapínáním 
na zádech, velikosti: 74–98 cm

150 Kč

Kalhoty 
pro neposedy 
99 % bavlny a 1 % elastanu, 
se 3barevnou gumou, 
vázáním v pase, 
kapsami a aplikací, 
velikosti: 74–98 cm

35 Kč
Podkolenky 
se saténovou 
mašličkou 
s vysokým obsahem bavlny, 
pro holčičky, velikosti: 0–24 měsíců

200 Kč

Souprava 
z lehké džínoviny*  
s vysokým obsahem bavlny, 
pro holčičky, v soupravě: 
šatičky s volánky a výšivkami, 
kalhotky a čelenka s mašlí, 
velikosti: 62–92 cm 

* Produkt je dostupný ve vybraných prodejnách.

50 Kč
Tričko 

pro chlapečky 
100% bavlna, s potiskem, 

velikosti: 80-98 cm

dostupné 
také:

dostupné 
také:

s výšivkou 
na kapsičce

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

SGHO045544 TESTEX



90 Kč
Větráček ve tvaru pistole  
vypouští mýdlové bubliny, součástí sady 
je 120 ml tekutiny na výrobu bublin, 
pro děti od 3 let 250 Kč

Sada hraček na písek 
7 ks 
v sadě: vozík, kyblíček, hrabičky, 
lopatka, konvička a 2 bábovičky

70 Kč
Sada hraček 
na písek 5 ks 

v sadě: autíčko, 
hrabičky, lopatka 

a 2 bábovičky

120 Kč

Sada hraček na písek 6 ks 
v sadě: skládací kyblíček, hrabičky,
lopatka, konvička a 2 bábovičky

180 Kč
Sada hraček na písek 10 ks 
v sadě: kyblíček ve tvaru hradu, sítko, 
hrabičky, lopatka, konvička a 5 báboviček

MÉNĚ PLASTU, VÍCE ZÁBAVY!
Tyto hračky obsahují o 40 % méně plastu. 
Místo něj byl k jejich výrobě použit 
ekologický materiál: pšeničná sláma. 
Starat se o planetu je prostě hračka! Ec

oF

riendly Plastic

M
A

D
E OF WHEAT STRAW

Ec
oF

riendly Plastic

M
A

D
E OF WHEAT STRAW

Ec
oF

riendly Plastic

M
A

D
E OF WHEAT STRAW

Ec
oF

riendly Plastic

M
A

D
E OF WHEAT STRAW

250 Kč

Auto na stavbu 
vydává zvuky a svítí, 
na výběr: rýpadlo, 
bagr a sklápěčka, 
pro děti od 3 let

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



60 Kč
Velikonoční souprava nádobí 
z porcelánu, s motivem králíčka, 
na výběr: dezertní talíř, ø 19 cm – 60 Kč; 
hrnek, objem 450 ml – 60 Kč; 
miska, ø 14 cm – 60 Kč

60 Kč
Hrnek 

ve tvaru 
zajíčka 

z porcelánu, 
objem 400 ml

350 Kč
Sada příborů pro 6 osob 
24 kusů, 6 polévkových lžic, 6 vidliček, 
6 nožů a 6 kávových lžiček, nerezové, 
se vzorem

90 Kč
Dóza s králíčkem 
s keramickým víčkem, objem 1 l

dostupná 
také:

dostupný 
také:

nabídka platí od 24. 3. 2022 do 6. 4. 2022
překvapí kvalitou, 
     okouzlí cenou



70 Kč
Malá miska 

z porcelánu, 
s květinovým motivem, 

ø 14 cm, výška 8,7 cm

180 Kč
Porcelánová mísa 

s květinovým motivem, ø 23 cm

60 Kč
Hrnek na čaj i kávu 
z porcelánu, s květinovým 
motivem, objem 350 ml

70 Kč
Dezertní talíř 

z porcelánu, 
s květinovým motivem, 

ø 21 cm

90 Kč
Šálek s podšálkem 
z porcelánu, s květinovým 
motivem, objem 400 ml



60 Kč

30 Kč
Dekorační vajíčka 
s peříčky 6 ks
k zavěšení, různé barvy v sadě,
ø 6 cm (cena za 1 kus 5 Kč)

150 Kč
Maxi zajíc 

velikonoční dekorace, 
z porcelánu, se zlatými prvky, 

rozměry: 11 x 12 x 28 cm

70 Kč
Dekorace 
velikonoční 
zajíček 
s mašlí, na výběr 2 vzory, 
9 x 6 x 21 cm, 10 x 9 x 16 cm

120 Kč

Dekorace 
velikonoční 
zajíček 
s mašlí, na výběr 
2 vzory, výška 18 cm 
nebo 23 cm 

70 Kč

Vajíčko 
s ažurovým vzorem 

keramické, ø 12 cm, výška 16 cm

60 Kč
Květináč ve tvaru 
vaječné skořápky

keramický, s perleťovým 
okrajem, ø 11,5 cm, 

výška 12,5 cm

Mini zajíc 
velikonoční dekorace, 
z keramiky, se zlatými prvky, 
rozměry: 7,5 x 5,5 x 15 cm 

40 Kč
Skleněná 
dekorace 
s vajíčky, peříčky 
a senem, ø 7 cm, 
výška 11 cm

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.


