
90 Kč

120 Kč

Sklenice z barevného skla 4 ks
s reliéfním vzorem, různé barvy sad, 
objem 300 ml (cena za 1 kus 30 Kč)

Podsedák na židle 2 ks
oboustranný, různé vzory, 
rozměry: 40 x 40 cm  
(cena za 1 kus 45 Kč)

Jaro plné  
barev

HIT!
SHHO 094418 TESTEX  

překvapí kvalitou,  
 okouzlí cenou

Nabídka platí od 21. 4. 2022 do 4. 5. 2022 nebo do vyprodání zásob.



dostupný  
také:

   

dostupné   
také:

   

dostupné  
také:

   

180 Kč
Pohár na  
zmrzlinu 

skleněný,  
objem 475 ml

Sklenice na  
koktejly 2 ks 
objem 460 ml  
(cena za 1 kus 30 Kč)

Karafa na  
studené 

nápoje 
skleněná,  

objem 1,2 l

Sklenice  
z barevného  

skla 4 ks 
s reliéfním vzorem,  

různé barvy sad, 
objem 300 ml  

(cena za 1 kus 30 Kč)

Sklenice  
na víno 4 ks 
z barevného skla,  

s reliéfním vzorem,  
různé barvy sad,  

objem 320 ml 
(cena za 1 kus 45 Kč)

Skleněná dóza 
s dřevěným víčkem,  
na výběr: 
objem 750 ml – 70 Kč,
objem 1,25 l – 90 Kč

180 Kč

70 Kč

 od

120 Kč

60 Kč

60 Kč

25 Kč

Nápojový  
zásobník  
s kohoutkem 
skleněný, s vnitřní  
nádobkou na ovoce,  
objem 3,4 l

nabídka platí od 21. 4. 2022 do 4. 5. 2022
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou



dostupný  
také:

   
dostupná  

také:
   

SHHO 094418 TESTEX

SHHO 094418 TESTEX

180 Kč

180 Kč

150 Kč

LED  
lampička  

v kovovém  
košíčku 

s uchem, ø 15 cm,  
výška 18 cm  

(baterie  
se prodávají  
samostatně)

Deka  
z mikrovlákna
s potiskem, rozměry:  
130 x 170 cm

Květináč s módním  
betonovým vzhledem
plastový, s vnitřní vložkou  
usnadňující péči o rostliny,  
rozměry květináče:  
22,5 x 22,5 x 42 cm,  
rozměry vložky:  
22 x 22 x 17,5 cm

Květináč  
s módním  

betonovým  
vzhledem

plastový, s vnitřní vložkou  
usnadňující péči o rostliny,  

rozměry květináče:  
26,5 x 26,5 x 50 cm,  

rozměry vložky:  
26 x 26 x 20,5 cm

Podsedák  
na židle 2 ks 
se šňůrkami  
na přichycení,  
oboustranný,  
rozměry: 40 x 40 cm  
(cena za 1 kus 45 Kč)

napájený 
sluneční 
energií

noční 
vzhled 

250 Kč

90 Kč 350 Kč

LED řetěz  
70 světýlek 

se solárním panelem, mění barvy,  
bílý nebo různobarevný

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



      

          

další  
dostupné  
vůně:

Jantar & Tonka     Pačuli        Teakové dřevo    Jantar & Bylinky 

dostupné  
také:

    
  

60 Kč

120 Kč350 Kč Sójová svíčka 
ve skleněné dóze  

s víčkem, vůně  
Černá růže & Oud,  

čas hoření  
cca 22 h, ø 11 cm,  

výška 8,5 cm

Dřevěný  
kávový stolek 
skládací, ø 37,8 cm,
výška 45 cm

Ozdobné lístky 
barvené, výška 46 cm

Elegantní  
šperkovnice 
dřevěná, s vyřezávaným  
víkem, rozměry:
22 x 13,5 x 11 cm

Váza  
z recyklovaného skla 
rozměry: 10 x 17 cm

Originální dekorace 
stojací, s kovovými prvky, výška 43 cm

90 Kč

150 Kč

250 Kč

Vyjádřete svůj názor na:
@pepco_czpepco.cz



I’m made from

RECYCLED 
PLASTIC

I’m made from

RECYCLED 
PLASTIC

I’m made from

RECYCLED 
PLASTIC90 Kč

 od

90 Kč

Kartáč  
na mytí  
nádobí 
z recyklovaného  
plastu, s dubovou  
rukojetí

Malý smetáček  
s lopatkou 

z recyklovaného plastu,  
s dubovou rukojetí

Stylová prachovka  
s dubovou rukojetí

Univerzální  
houbičky 3 ks
z celulózy  
(cena za 1 kus 13,33 Kč)

Velký smeták  
s dubovou násadou

Úložný box CURVER 
s ažurovým vzorem, víkem a úchyty, na výběr: 

objem 4 l, rozměry: 26,8 x 18,6 x 12,4 cm – 90 Kč
objem 11 l, rozměry: 36,3 x 27 x 13,8 cm – 120 Kč

objem 17 l, rozměry: 36,3 x 27 x 22,2 cm – 150 Kč

180 Kč

40 Kč

40 Kč 90 Kč

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

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



300 Kč

120 Kč

120 Kč

120 Kč

200 Kč

Stroj na bubliny  
ve tvaru věže, na baterie, tekutina na výrobu  
bublin je součástí sady, pro děti od 3 let  
(baterie se prodávají samostatně)

Loďka  
s doplňky
perfektní hračka  
na pláž

Sada hraček  
na písek 6 ks 

v sadě: kyblíček ve tvaru hradu,  
sítko, lopatka, hrabičky  

a bábovičky

Sada hraček  
do vany 5 ks 
rybářský prut a 4 rybky,  
pro děti od 3 let

Bublifuk  
ve tvaru pistole 
s tekutinou na výrobu  
bublin 170 ml a talířkem

Sada hraček na písek  
v kufříku 8 ks 

v sadě: kufřík na kolečkách s fontánkou,  
lopatka, hrabičky a bábovičky,  

pro děti od 3 let

200 Kč

Ec
oF

riendly Plastic

M
A

D
E OF WHEAT STRAW

Ec
oF

riendly Plastic

M
A

D
E OF WHEAT STRAW

nabídka platí od 21. 4. 2022 do 4. 5. 2022
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou



dostupné  
také:

   

dostupná  
také:

   

dostupné  
také:

   

dostupné  
také:

   

Certified by  
CERES-0532 by CERES

‘organic’

Certified by  
CERES-0532 by CERES

‘organic’

Certified by  
CERES-0532 by CERES

‘organic’

ORGANICKÁ  
BAVLNA

ORGANICKÁ  
BAVLNA

ORGANICKÁ  
BAVLNA

ORGANICKÁ  
BAVLNA

ORGANICKÁ  
BAVLNA

70 Kč
200 Kč

120 Kč

60 Kč

Tričko pro holčičky
100% organická bavlna,  

s volánky na rukávech a potiskem,  
na výběr: růžové s kapsičkou nebo  

bílé, se zapínáním na zádech,  
velikosti: 80–98 cm

Spacáček pro miminko
100% organická bavlna,  
se zapínáním na zip a potiskem

Tričko pro chlapečky 
100% bavlna, se zapínáním  
na patentky a potiskem,  
velikosti: 80–98 cm

Bavlněná  
zavinovačka* 
s potiskem, velikosti: 

100 x 100 cm

Šortky na léto* 
100% organická bavlna,  
pro holčičky, s vázáním  
a kapsičkou, velikosti:  
74–98 cm

Lehoučké šortky* 
100% organická bavlna,  
pro chlapečky,  
s vázáním,  
kapsičkami a nášivkou,  
velikosti: 74–98 cm

* Produkt je dostupný ve vybraných prodejnách.

60 Kč

70 Kč

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



dostupné  
také:

   

dostupné  
také:

   

dostupné  
také:

   

150 Kč

90 Kč

60 Kč

90 Kč

90 Kč 60 Kč

ORGANICKÁ  
BAVLNA

Růžové šatičky  
pro holčičky, s bavlněnou spodničkou a tylovou  
sukýnkou, s volánky na ramenech a aplikací  
vpředu, velikosti: 104–134 cm

Legíny s kočičkami 
95 % bavlny a 5 % elastanu, pro holčičky,  

s potiskem, velikosti: 104–134 cm

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

Tričko s oboustrannými flitry 
100% bavlna, pro holčičky, s ozdobnými záhyby  
na rukávech a aplikací, velikosti: 104–134 cm

Tričko s volánky  
na rukávech 
100% bavlna, pro holčičky,  
s potiskem, velikosti: 104–134 cm

Overal s kočičkami 
100% bavlna, pro holčičky, na ramínka, s volánkem,  
kapsami a potiskem, velikosti: 104–134 cm

Souprava triček pro holčičky 2 ks 
100% bavlna, v soupravě jedno s potiskem  
a druhé jednobarevné, velikosti: 104–134 cm  
(cena za 1 kus 45 Kč)

60 Kč

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



ORGANICKÁ  
BAVLNA

60 Kč 90 Kč

60 Kč
ORGANICKÁ  
BAVLNA

Souprava triček 
pro chlapečky 2 ks* 

100% bavlna,  
v soupravě jedno  

s potiskem a druhé  
jednobarevné,  

velikosti: 104–134 cm  
(cena za 1 kus 45 Kč)

Tričko ze 100% organické bavlny 
pro chlapečky, s potiskem, velikosti: 104–134 cm

Pohodlný top* 
100% organická bavlna, pro chlapečky,  
s potiskem, velikosti: 104–134 cm

* Produkt je dostupný ve vybraných prodejnách.

Šortky  
z mikrovlákna
pro chlapečky, s vázáním,  
kapsami a potiskem,  
velikosti: 104–134 cm

35 Kč

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



120 Kč

120 Kč

120 Kč

ORGANICKÁ  
BAVLNA

Džínové šortky 
100% bavlna, pro slečny,  
s vysokým pasem, páskem  
a kapsami, velikosti: 134–170 cm

Tričko  
nebo tepláky
100% bavlna, pro kluky,  
s potiskem  
s licencí Star Wars,  
velikosti: 134–170 cm,  
na výběr:  
tričko – 120 Kč,  
tepláky – 200 Kč

Šortky s kapsami*
100% organická bavlna,  

pro kluky, s vázáním  
a potiskem, velikosti:  

134–170 cm

Tričko s aplikací
100% bavlna, pro slečny, 
s volány na ramenech,
velikosti: 134–170 cm

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

* Produkt je dostupný ve vybraných prodejnách.

dostupné  
také:

   

Tričko pro dámy 
100% bavlna,  

s vyšívanou  
přední částí,  

velikosti: S-XXL

Tričko na jaro
100% bavlna, pro slečny,  
se zapínáním na knoflíky,  

kapsičkou, vázáním  
a potiskem, velikosti: 

134–170 cm

120 Kč

120 Kč

 od

180 Kč

90 Kč

nabídka platí od 21. 4. 2022 do 4. 5. 2022
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou



180 Kč

180 Kč

250 Kč

250 Kč

350 Kč

300 Kč

Mikina Cardio Bunny
se stojáčkem, na zip, 
s kontrastním prošíváním  
a otvorem na palec,  
velikosti: XS–XL

Praktická  
kšiltovka   
100% bavlna,  
univerzální velikost, 
s nastavením  
velikosti na suchý zip

Sportovní  
ledvinka
se zapínáním na zip 
a kapsičkou na zip

Sportovní  
šortky na kolo 
Cardio Bunny 

2dílné, s potiskem  
a jednobarevnými  

legínami uvnitř,  
velikosti: XS–XL

Krátké legíny  
Cardio Bunny 

na kolo, s kontrastními  
prvky a kapsou na zip  

v pase, velikosti: XS–XL

Sportovní legíny  
s potiskem 
Cardio Bunny 
velikosti: XS–XL

Sportovní boty  
Cardio Bunny 
pro dámy, šněrovací,
velikosti: 36–41

300 Kč

kolekce pro PEPCO



250 Kč

180 Kč

250 Kč

250 Kč 180 Kč

Sportovní tričko  
Cardio Bunny 
95 % bavlny a 5 % elastanu,  
se stahovací šňůrkou  
ve spodní části a potiskem,  
velikosti: XS–XL

Pantofle  
Cardio Bunny 
velikosti: 36–41

Sportovní legíny
Cardio Bunny 

s potiskem, velikosti: XS–XL

Sportovní 2dílné  
šortky Cardio Bunny 
na kolo, jednobarevné,  
s legínami s potiskem uvnitř,  
velikosti: XS–XL

Sportovní top  
Cardio Bunny* 
95 % viskózy a 5 % elastanu,  
s potiskem, velikosti: XS–XL

Sportovní šortky  
Cardio Bunny 
95 % bavlny a 5 % elastanu,  
s kapsami a potiskem, 
velikosti: XS–XL

kolekce pro PEPCO

* Produkt je dostupný ve vybraných prodejnách.

Sportovní ponožky  
Cardio Bunny 2 páry
s vysokým obsahem bavlny a metalickou nití,  
různé vzory v sadě, velikosti: 35–38, 38–42  
(cena za 1 pár 35 Kč)

70 Kč

300 Kč

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.


