
120 Kč

 od

60 Kč

 od Tričko pro děti  
100% bavlna, s potiskem s licencí Minnie Mouse 
nebo Marvel, velikosti: 104–134 cm – 60 Kč; nebo

džínové šortky pro děti,
bavlněné, s kapsami, potiskem s licencí Minnie 
Mouse nebo Marvel, velikosti: 104–134 cm – 120 Kč

Tričko pro dospělé  
100% bavlna, s potiskem s licencí Minnie Mouse 

nebo Marvel, velikosti: S–XXL – 120 Kč; nebo 

džínové šortky pro dospělé,
bavlněné, jednobarevné, s kapsami,
pro dámy, velikosti: 34–42 – 180 Kč,
pro pány, velikosti: M–XXL – 180 Kč

Přivítejte sehrané páry!
©

 D
is

n
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L

HIT!

Nabídka platí od 5. 5. 2022 do 18. 5. 2022 nebo do vyprodání zásob.

překvapí kvalitou, 
 okouzlí cenou
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60 Kč

 od

60 Kč

120 Kč

90 Kč

60 Kč

60 Kč 120 Kč

Pohádkové 
tričko 
100% bavlna, pro kluky, 
s potiskem s licencí 
Mickeyho Mouse, 
velikosti: 134–170 cm

Super tričko 
100% bavlna, pro kluky, 
s potiskem s licencí Marvel, 
velikosti na výběr: 
104–134 cm nebo 
134–170 cm

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

Bavlněné šortky 
s přídavkem viskózy, 

pro chlapečky, džínové, 
s kapsami, ohrnutými 

nohavicemi a potiskem 
s licencí Mickeyho Mouse, 

velikosti: 104–134 cm

Šortky 
s kapsami 

s vysokým 
obsahem bavlny 

a elastanem, 
pro kluky, 

s vázáním 
v pase, 

velikosti: 
134–170 cm

Tričko Mickey  
100% bavlna, s potiskem 
s licencí Mickeyho Mouse, 
na výběr: pro chlapečky, 
velikosti: 104–134 cm – 60 Kč;
nebo pro pány, velikosti: 
S–XXL – 120 Kč

Kšiltovka 
s holografi ckou 
nášivkou 
bavlněná, pro kluky, nastavitelná, 
s potiskem s licencí Spidermana, 
obvod: 52–56 cm

dostupné 
také:

nabídka platí od 5. 5. 2022 do 18. 5. 2022
překvapí kvalitou, 
     okouzlí cenou



© Disney

120 Kč 60 Kč

60 Kč

60 Kč

 od

120 Kč

 od 150 Kč

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

Tričko Minnie 
100% bavlna, 
s potiskem 
s licencí Minnie 
Mouse, na výběr: 
pro holčičky, 
velikosti: 
104–134 cm – 60 Kč; 
nebo pro dámy, 
velikosti: 
S–XXL – 120 Kč

Kabelka přes rameno  
pro dívky, se zapínáním na zip, 
nastavitelným popruhem 
a potiskem s licencí Minnie 
Mouse, rozměry: 22 x 16 cm

Tričko s potiskem 
100% bavlna, pro slečny, 

s potiskem s licencí 
Minnie Mouse, velikosti: 

134–170 cm

Šortky 
s módním 
odřeným 
vzhledem 
98 % bavlny 
a 2 % elastanu, 
pro slečny, 
džínové, 
s kapsami, 
velikosti: 
134–170 cm

Džínové šortky
na výběr: pro holčičky, s vysokým 
obsahem bavlny a viskózou, s potiskem 
s licencí Minnie Mouse, velikosti: 
104–134 cm – 120 Kč; nebo pro dámy, 
100% bavlna, s vázáním v pase, 
velikosti: 34–42 – 180 Kč

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



© Disney

150 Kč

60 Kč

250 Kč

70 Kč

60 Kč 120 Kč
Ponožky balerínky 

2 páry 
s vysokým obsahem bavlny, pro dámy, 

s motivy Minnie Mouse, velikosti: 
35–38, 39–42 (cena za 1 pár 30 Kč)

Dámské pyžamo 
v soupravě: tričko s vysokým 
obsahem bavlny a šortky 
ze 100% viskózy, s potiskem 
s licencí Minnie Mouse, 
velikosti: S–XL

Šortkové kalhotky 2 ks 
95 % bavlny a 5 % elastanu, 
pro dámy, s potiskem 
s licencí Minnie Mouse, 
různé vzory v sadě, 
velikosti: S–XXL 
(cena za 1 kus 35 Kč)

Veselé pyžamko 
100% bavlna, pro holčičky, 
s potiskem s licencí Minnie 
Mouse, velikosti: 92–128 cm

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

Kalhotky 3 ks 
100% bavlna, pro holčičky, 
s potiskem s licencí 
Minnie Mouse, 
různé vzory v sadě, 
velikosti: 92–128 cm 
(cena za 1 kus 20 Kč)

Vyjádřete svůj názor na:
@pepco_czpepco.cz

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI



© Disney

120 Kč

 od

60 Kč

 od

50 Kč

50 Kč

120 Kč
Boxerky 
The Simpsons 2 ks  
95 % bavlny a 5 % elastanu, 
pro kluky, se širokým 
elastickým pasem a potiskem 
s licencí The Simpsons, 
různé vzory v sadě, 
velikosti: 134–176 cm 
(cena za 1 kus 60 Kč)

Slipy 3 ks nebo boxerky 2 ks 
pro chlapečky, s potiskem s licencí Mickeyho Mouse, různé vzory v sadě,
na výběr: slipy 3 ks, 100% bavlna, velikosti: 92–128 cm – 60 Kč (cena za 1 kus 20 Kč);
nebo boxerky 2 ks, 95 % bavlny a 5 % elastanu, velikosti: 92–128 cm – 120 Kč (cena za 1 kus 60 Kč)

Ponožky 
The Simpsons 3 páry 
s vysokým obsahem bavlny 
a elastanem, pro kluky, 
s potiskem s licencí 
The Simpsons, různé vzory 
v sadě, velikosti: 31–42 
(cena za 1 pár 16,67 Kč)

Ponožky Mickey Mouse 3 páry 
s vysokým obsahem bavlny a elastanem, 

pro chlapečky, s potiskem s licencí Mickeyho Mouse, 
různé vzory v sadě, velikosti: 23–30 (cena za 1 pár 16,67 Kč)

Pyžamo Mickey 
100% bavlna, s potiskem s licencí Mickeyho Mouse, 

na výběr: pro chlapečky, velikosti: 92–128 cm – 120 Kč;
pro kluky, velikosti: 134–176 cm – 180 Kč;

pro pány, velikosti: M–XXL – 250 Kč

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

SHGO 045544 TESTEX

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI 17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI SHGO 045544 TESTEX
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150 Kč 60 Kč

120 Kč

60 Kč

120 Kč

90 Kč
Overal s límečkem 
100% bavlna, pro chlapečky, 
se zapínáním na knofl íky 
a potiskem, velikosti: 56–80 cm 

KKK
Top Lilo 
a Stitch 

100% bavlna, 
na výběr: 

pro holčičky 
nebo chlapečky, 

s potiskem 
s licencí Lilo 

a Stitch, 
velikosti: 

80–98 cm
Šortky 
z tenké 
džínoviny 
100% bavlna, 
pro chlapečky, 
s vázáním 
v pase, kapsami 
a nášivkou, 
velikosti: 
74–98 cm

Body 
se sukýnkou*
100% bavlna, pro holčičky, 
s volánky na rukávech 
a potiskem s licencí 
Minnie Mouse, 
velikosti: 62–92 cm

Roztomilý 
top

100% bavlna, 
pro holčičky, 

s potiskem 
s licencí 

 Minnie Mouse, 
velikosti: 

80–98 cm

Overal 
se zapínáním 
vpředu
100% bavlna, 
pro holčičky, 
s potiskem, 
velikosti: 56–80 cm

* Produkt je dostupný 
ve vybraných prodejnách.

nabídka platí od 5. 5. 2022 do 18. 5. 2022
překvapí kvalitou, 
     okouzlí cenou



150 Kč

90 Kč

90 Kč

250 Kč

150 Kč

150 Kč

Tričko 
s výstřihem do V 
100% bavlna, pro dámy, 
s potiskem s licencí 
Looney Tunes, 
velikosti: S–XXL

Lněné kalhoty
s přídavkem viskózy, 
vázáním v pase 
a kapsami, 
velikosti: 36–44

Jutové 
pantofl e 
pro dámy, 
ozdobené květinou, 
velikosti: 36–41

Top pro pány 
100% bavlna, 

s potiskem, 
velikosti: 

M–XXL

Plavecké 
šortky  
pro pány, 

s ombré efektem 
a kapsami, 

velikosti: M–XXL

Klobouk 
s lemováním 

pro pány, 
univerzální 

velikost

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



120 Kč

60 Kč

30 Kč

90 Kč

Stylová láhev 
s krytým uzávěrem, 
objem 550 ml

Hrnek 
s brčkem 
s metalickým potiskem, 
objem 500 ml

Nádobí na piknik
plastové, průhledné, 
s reliéfním vzorem, na výběr: 
sklenice, objem 480 ml – 25 Kč
dezertní talířek, ø 20 cm – 30 Kč
miska, ø 15 cm – 30 Kč
karafa, objem 1 l – 55 Kč
mísa, ø 25 cm – 60 Kč

Skleněná láhev* 
s poutkem na víčku a praktickým 
snímatelným obalem s uchem,
objem 550 ml

Skládací 
láhev  

ze silikonu, 
s karabinou, 

objem 500 ml

* Produkt je dostupný ve vybraných prodejnách.

25 Kč

 od

dostupná 
také:

dostupná 
také:

    

dostupné 
také:

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



25 Kč

 od

100 Kč

120 Kč

90 Kč

Sklenice s brčkem 
s kovovým víčkem, na výběr: 
s uchem, objem 480 ml – 25 Kč; 
nebo ve tvaru ananasu s listy, 
objem 580 ml – 35 Kč

Termotaška na zip 
s uchy, na výběr: s potiskem 
melounu nebo citronu, 
rozměry: 56 x 20 x 25 cm

Voskovaný 
ubrus 
s potiskem, 
rozměry: 
140 x 180 cm

Zásobník 
na nápoje s kohoutkem 
plastový, s víčkem 
s uchem, objem 3,8 l 

Karafa 
s chladicími kostkami 

s víčkem, objem 1,5 l 55 Kč

dostupný 
také:

dostupný 
také:

dostupná 
také:

dostupná 
také:

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



90 Kč

70 Kč

250 Kč

120 Kč 60 Kč

Sada 
prostírání 
4 ks  
na stůl, 
z celulózy, 
pletené, 
ø 38 cm 
(cena za 1 kus 
22,50 Kč)

Solární LED svítilna 
mění barvy světla,
se skleněným stínidlem
a vestavěnou dobíjecí baterií
napájenou ze solárního panelu,
ø 8 cm, výška 38 cm

Solární LED lampička 
se skleněným stínidlem
s efektem prasklého skla, 
rukojetí a vestavěnou baterií 
napájenou ze solárního panelu, 
ø 12 cm, výška 14 cm

Ubrus s potiskem 
voskovaný, rozměry 
na výběr: 90 x 130 cm – 30 Kč 
nebo 100 x 140 cm – 50 Kč

Podsedák 
na židli 
s bavlněným 
potahem a šňůrkami 
na přichycení, 
rozměry: 40 x 40 cm

Kovový 
květináč 
na vysokém podstavci, 
rozměry: 15 x 15 x 50 cm

30 Kč

 od

dostupný 
také 

90 x 130 cm:

dostupný 
také 

100 x 140 cm:
    

dostupná 
také:

    

dostupný 
také:

nabídka platí od 5. 5. 2022 do 18. 5. 2022
překvapí kvalitou, 
     okouzlí cenou



120 Kč 40 Kč

70 Kč

 od

70 Kč

 od

180 Kč

Obal na květináč v přírodním stylu
na výběr: kulatý, 
ø 12,5–17,5 cm, výška 13 cm – 70 Kč,
ø 22,5 cm, výška 19 cm – 150 Kč,
ø 28,5 cm, výška 25 cm – 250 Kč;
nebo hranatý, rozměry: 
16 x 16 x 24 cm – 180 Kč

Korkové 
prostírání
na stůl, s potiskem, 
rozměry: 30 x 45 cm

Vkusný polštářek 
s potiskem na jedné straně, 
jednobarevný na druhé, 
rozměry na výběr: 
s třásněmi, 43 x 43 cm;
nebo 35 x 50 cm

Keramická 
dekorace 
stojací, 
lze použít 
i jako vázu, 
výška 19,7 cm

Pruhovaný obal 
na květináč
na výběr:
ø 12,5–17,5 cm, výška 13 cm – 70 Kč,
ø 22,5 cm, výška 19 cm – 150 Kč,
ø 28,5 cm, výška 25 cm – 250 Kč

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



90 Kč

 od

150 Kč

 od

50 Kč

70 Kč

 od

350 Kč300 Kč

Bavlněný ručník 
vzorovaný, s třásněmi, 
rozměry na výběr: 
50 x 100 cm – 90 Kč, 
70 x 140 cm – 180 Kč

Nastavitelný stoleček na vanu 
z bambusu, s rukojetí, stojánkem 
na knihu a prohlubní na doplňky,
rozměry: 70 x 22 x 4 cm

Koupelnové doplňky 
s bambusovými prvky, na výběr: 
dóza na vatové tyčinky – 70 Kč, 
dávkovač na mýdlo – 70 Kč,
dóza na vatové tampony – 90 Kč

Koupelnová 
předložka z bambusu  
rozměry: 60 x 40 x 3 cm

Polička 
do koupelny  
plastová, 
s nádobkou 
a háčkem 
na zavěšení, 
rozměry: 
31,5 x 28,5 x 12,5 cm

Kartáč na WC 
nebo koš na smetí 

s bambusovým víčkem, na výběr:
kartáč na WC – 150 Kč, koš ø 19 cm, 

výška 24 cm – 200 Kč

13.HPK.33690 HOHENSTEIN HTTI

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.


