
90 Kč

60 Kč
Tričko s licencí  

pro děti
s pohádkovými 

postavičkami, 
100% bavlna nebo 

s vysokým obsahem 
bavlny, na výběr: 

pro chlapečky*, 
velikosti: 

80–98 cm; 
pro holčičky* 

nebo chlapečky, 
velikosti: 

104–134 cm

Tričko s licencí  
pro teenagery
100% bavlna, 
s pohádkovými 
postavičkami, 
na výběr: pro slečny 
nebo kluky, velikosti: 
134–170 cm

Přidejte se  
k super týmu!
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All DC characters and elements © & ™
DC Comics. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

THE POWERPUFF GIRLS and all related  
characters and elements © & ™ Cartoon Network.  
WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

HIT!

Nabídka platí od 7. 4. 2022 do 20. 4. 2022 nebo do vyprodání zásob.

překvapí kvalitou,  
 okouzlí cenou



60 Kč

 od

120 Kč

120 Kč

60 Kč

90 Kč

Tričko  
pro dámy 

100% bavlna, 
s potiskem s licencí 

Raketové holky, 
velikosti: S–XXXL

Veselé tričko 
100% bavlna, pro dívky,  
s potiskem s licencí  
Raketové holky,  
velikosti na výběr:
104–134 cm – 60 Kč,  
134–170 cm – 90 Kč

Taška přes rameno 
pro holčičky i slečny, s potiskem s licencí 
Raketové holky, rozměry: 40 x 36 cm

Tričko  
Raketové  
holky*
95 % bavlny  
a 5 % elastanu,  
pro holčičky,  
s potiskem  
s licencí Raketové  
holky, velikosti:  
80–98 cm

Šortky  
Raketové holky* 
100% bavlna, pro holčičky,  
s elastickým pasem,  
kapsami a potiskem  
s licencí Raketové holky,  
velikosti: 74–98 cm
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THE POWERPUFF GIRLS and all related  
characters and elements © & ™ Cartoon Network.  
WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

nabídka platí od 7. 4. 2022 do 20. 4. 2022
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou



60 Kč

90 Kč

60 Kč

90 Kč

90 Kč

60 Kč

90 Kč

Bavlněné tričko 
pro holčičky, s potiskem  

s licencí Looney Tunes,  
velikosti: 104–134 cm

Šortky  
se zajíčkem* 
100% bavlna, 
pro chlapečky, 
s vázáním v pase 
a potiskem s licencí 
Looney Tunes, 
velikosti: 74–98 cm

Růžové tričko* 
95 % bavlny 
a 5 % elastanu, 
pro holčičky, 
s potiskem s licencí 
Looney Tunes, 
velikosti: 80–98 cm

Hravé šortky
100% bavlna, 
pro holčičky, 

s elastickým pasem, 
kapsami a potiskem 

s licencí Looney Tunes, 
velikosti: 74–98 cm

Roztomilé body 
95 % bavlny a 5 % elastanu,  

pro holčičky, s potiskem  
s licencí Looney Tunes,  

velikosti: 62–92 cm

Tričko  
Looney Tunes 
100% bavlna, 
pro chlapečky, 
s potiskem s licencí 
Looney Tunes, 
velikosti: 104–134 cm

Pohádkové body 
95 % bavlny 
a 5 % elastanu, 
pro chlapečky, 
s potiskem s licencí 
Looney Tunes, 
velikosti: 62–92 cm
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LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

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



90 Kč

60 Kč

90 Kč

120 Kč

250 Kč

180 Kč

Šortky Batman
100% bavlna, 

pro chlapečky, 
s vázáním v pase 

a potiskem s licencí 
Batman, velikosti: 

74–98 cm

Tričko Batman  
pro chlapečky* 
95 % bavlny 
a 5 % elastanu, 
s potiskem 
s licencí 
Batman, 
velikosti: 
80–98 cm

Tričko Batman  
pro kluky 

100% bavlna, s potiskem 
s licencí Batman, 

velikosti: 134–170 cm

Tričko  
Batman  

pro pány 
100% bavlna,  

s potiskem  
s licencí Batman,  
velikosti: S–XXL

Tepláky Batman
bavlněné, pro pány,  
s kapsami, vázáním  

v pase a potiskem  
s licencí Batman,  

velikosti: M–XXL

Sportovní taška  
se zapínáním na zip, 
uchy, nastavitelnými 
popruhy, pevným dnem 
a potiskem s licencí 
Batman, rozměry: 
38 x 24 x 15 cm
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All DC characters and elements © & ™
DC Comics. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

Vyjádřete svůj názor na:
@pepco_czpepco.cz



60 Kč

120 Kč

120 Kč

120 Kč

90 Kč

60 Kč
Cool tričko 
100% bavlna,  
pro chlapečky,  
s potiskem 
s licencí  
Superman,  
velikosti:  
104–134 cm

Tričko  
Wonder Woman 
100% bavlna, pro dámy, 
s potiskem s licencí 
Wonder Woman, 
velikosti: S–XXXL

Tričko  
Wonder Woman 

100% bavlna, pro dámy,  
s potiskem s licencí  

Wonder Woman,  
velikosti: S–XXXL

Tričko  
Superman 
pro pány,  
s vysokým  
obsahem bavlny  
a potiskem  
s licencí Superman,  
velikosti: S–XXL

Super šortky* 
100% bavlna,  
pro chlapečky,  
s vázáním v pase  
a potiskem  
s licencí Superman,  
velikosti: 74–98 cm

Super tričko 
95 % bavlny  
a 5 % elastanu,  
pro chlapečky,  
s potiskem  
s licencí Superman,  
velikosti: 80–98 cm
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All DC characters and elements © & ™
DC Comics. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

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



120 Kč

90  Kč

150 Kč

60 Kč 180 Kč

180 Kč

Pyžamko  
pro holčičky 
100% bavlna,  
s potiskem  
s licencí  
Raketové holky,  
velikosti:  
92–128 cm

Noční košile  
pro holčičky 

100% bavlna, s potiskem  
s licencí Raketové holky,  

velikosti: 92–128 cm

Noční košile  
pro slečny 
100% bavlna, 
s potiskem s licencí 
Raketové holky, 
velikosti: 134–176 cm

Sada ponožek 3 páry* 
bavlněné, s přídavkem elastanu,  
pro dámy, se vzorem s licencí Raketové holky,  
různé barvy v sadě, velikosti: 35–38, 39–42  
(cena za 1 pár 20 Kč)

Noční košile  
pro dámy* 
100% bavlna, s potiskem  
s licencí Raketové holky,  
velikosti: S–XXL

* Produkt je dostupný  
ve vybraných prodejnách.

Pyžamo  
pro slečny 

100% bavlna, s potiskem  
s licencí Raketové holky,  

velikosti: 134–176 cm

THE POWERPUFF GIRLS and all related  
characters and elements © & ™ Cartoon Network.  
WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

SHGO 045544 TESTEX

nabídka platí od 7. 4. 2022 do 20. 4. 2022
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou



120 Kč

250 Kč

180 Kč

60 Kč

180 Kč

Pyžamo pro chlapečky 
100% bavlna, s potiskem  
s licencí Batman,  
velikosti: 92–128 cm

Pyžamo  
pro pány 
100% bavlna,  

s potiskem  
s licencí Batman,  

velikosti: M–XXL

Pyžamo  
Wonder Woman 
pro dámy, s potiskem  
s licencí Wonder Woman,  
v sadě: tričko, 100% bavlna,  
a šortky, 99 % bavlny  
a 1 % viskózy,  
velikosti: S–XL

* Produkt je dostupný ve vybraných prodejnách.

Sada ponožek Wonder Woman 3 páry* 
bavlněné, s přídavkem elastanu, pro dámy, se vzorem  
s licencí Wonder Woman, různé barvy v sadě,  
velikosti: 35–38, 39–42 (cena za 1 pár 20 Kč)

Pyžamo  
pro kluky 
100% bavlna,  
s potiskem  
s licencí Batman,  
velikosti: 134–176 cm

All DC characters and elements © & ™
DC Comics. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

SHGO 045544 TESTEX

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



300 Kč

300 Kč

250 Kč

300 Kč

250 Kč

420 Kč

Plyšový slon 
rozměry: 50 x 40 cm,  
pro děti od 1 roku

Pejsek nebo kočička  
interaktivní hračka, na vodítku,  

chodí, vydává charakteristické zvuky,  
hýbe ocáskem, pro děti od 3 let  

(baterie se prodávají samostatně)

Panenka  
mořská panna 
se svítícím ocasem  
a doplňky (baterie jsou  
součástí balení)

Panenka  
s lékařskými doplňky 
součástí stetoskopu jsou baterie,  
pro děti od 3 let

Tabule na křídy a magnetky  
Prasátko Peppa 
v sadě: 3 barevné křídy, fix, houbička,  
cca 100 magnetů, obrázkový návod

Panenka Barbie  
Color Reveal
pokrytá barvou, kterou lze smývat  
v teplé vodě, ve studené  
vodě mění barvu různých prvků,  
s doplňky, na výběr: párty  
set nebo set na dovolenou

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



350 Kč

300 Kč

250 Kč

350 Kč

300 Kč

250 Kč

Sada 10 aut  
Hot Wheels 
sběratelská

Suchý bazén s míčky  
Fisher-Price 

v sadě 25 míčků, pro děti od 2 let

Sada hraček  
do vany 8 ks

se 3 hračkami,  
které stříkají vodu,  

a sítkem s přísavkami

Odpalovací  
dráha Hot Wheels
sada Garáž duchů,  
s autíčkem, lze kombinovat  
s jinými sadami Hot Wheels

Autíčko Tlapková  
patrola Mighty Pups 
figurka v sadě, na výběr 4 designy,  
pro děti od 3 let

Pistole  
na velké  
bubliny 
se 2 vyměnitelnými  
vrtulkami, v sadě 
236 ml tekutiny,  
pro děti od 3 let 
(baterie se  
prodávají  
samostatně)

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



180 Kč

180 Kč

90 Kč

90 Kč

90 Kč

60 Kč

100 Kč

Deka  
s třásněmi 
bavlněná,  
rozměry:  
130 x 160 cm

Bavlněný koberec 
rozměry: 60 x 90 cm

Dekorace lapač snů 
rozměry: 40 x 20,5 x 1,5 cm

Povlak  
na polštář 
100% bavlna, s třásněmi,  
rozměry: 40 x 40 cm

Podsedák  
na židli 

se šňůrkami  
na uvázání,  

ø 40 cm

Obal  
na květináč 
keramický,  
ø 14,5 cm,  
výška 11,8 cm

Dekorativní  
prostírání 

bavlněné, ø 35 cm

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI

dostupný  
také:

    
       

dostupná  
také:

    
       

nabídka platí od 7. 4. 2022 do 20. 4. 2022
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou



120 Kč
300 Kč

120 Kč

250 Kč

90 Kč

100 Kč

90 Kč

Deka  
z mikrovlákna 

dostupné různé barvy,  
rozměry: 130 x 170 cm

Rozkládací  
taburet  
s úložným prostorem,  
sametovým  
potahem a sedadlem  
s geometrickým vzorem,  
rozměry: 38 x 38 x 38 cm

Vonná svíčka 
ve skle, s kovovým víčkem,  
na výběr různé vůně,  
doba hoření cca 35 h,  
ø 13,5 cm, výška 8 cm

Váza  
z barevného  
skla 
ø 16 cm, výška 23,5 cm

Keramický obal  
na květináč 
ø 15 cm, výška 15 cm

Designový obal 
na květináč 

keramický, ø 15 cm, 
výška 14,5 cm

Skládací box 
se sametovým potahem a geometrickým vzorem  
na přední stěně, rozměry: 30 x 30 x 30 cm

SHHO 094418 TESTEX

dostupná  
také:

      

dostupný  
také:

   

dostupný  
také:

   

dostupná  
také:

   

dostupný  
také:

   

dostupný  
také:

   

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



120 Kč

200 Kč

180 Kč

90 Kč

60 Kč

Pohádkový skládací taburet 
s úložným prostorem, na výběr: s potiskem s licencí Raketové  
holky nebo Batman, rozměry: 31 x 31 x 31 cm

Pohádkový polštář 
na výběr: s potiskem s licencí Superman,  

rozměry: 40 x 35 cm, nebo ve tvaru srdce,  
s potiskem s licencí Raketové holky,  

výška 36 cm 

Pohádková deka 
z mikrovlákna, na výběr: s potiskem  
s licencí Raketové holky nebo Superman,  
rozměry: 130 x 170 cm

Pohádkový  
skládací koš 

na výběr: s potiskem s licencí Raketové  
holky nebo Superman, rozměry: 35 x 35 x 55 cm

Pohádkový skládací box 
s kovovým očkem, na výběr: s potiskem s licencí Raketové  

holky nebo Superman, rozměry: 30 x 30 x 30 cm

THE POWERPUFF GIRLS and all related  
characters and elements © & ™ Cartoon Network.  
WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

All DC characters and elements © & ™
DC Comics. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

SH025 126239 TESTEX

SH025 126239 TESTEX

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.


