Země hraček
překvapí kvalitou,
okouzlí cenou

300Kč
Stan na hraní

sám se rozkládá,
s potiskem Tlapková
patrola nebo
Prasátko Peppa,
rozměry:
75 x 75 x 90 cm

TAKÉ
S PRASÁTKEM PEPPOU

250Kč

HIT!

Hračka na tvoření bublin

Tlapková patrola nebo Prasátko Peppa,
včetně náplně 118 ml, pro děti od 3 let

Nabídka platí od 19. 5. 2022 do 1. 6. 2022 nebo do vyprodání zásob.

překvapí kvalitou,
okouzlí cenou

420Kč
Panenka Barbie

s bazénem se skluzavkou
a doplňky, pro děti od 3 let

nabídka platí od 19. 5. 2022 do 1. 6. 2022

Panenka
v motorovém
člunu
plave na vodě,
pro děti od 3 let

350Kč
Sada s plastelínou

Pirátská loď

na výběr: hraní na kadeřníka nebo příprava grilovačky,
v sadě 4 nádobky s plastelínou a doplňky

na hraní ve vaně,
s pohyblivými částmi,
kanónem stříkajícím vodu
a 2 míčky, pro děti
od 12 měsíců

250Kč

250Kč

dostupná
také:

250Kč
300Kč

Prasátko Peppa
nebo George
plyšové hračky, v letním
oblečení, výška 50 cm

Panenka
na nočníku

pije a čůrá do nočníku,
v sadě: láhev, bryndák
a nočník, pro děti
od 18 měsíců

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

HIT!

dostupná také:

300Kč

350Kč

na výběr: City automyčka nebo
Monster Trucks Rampa pro kaskadéry,
autíčko v sadě, pro děti od 4 let

se zvuky a světly, na setrvačník,
délka 45 cm, pro děti od 3 let
(baterie jsou součástí balení)

Sada Hot Wheels

Super autobus

Cool koloběžka

3kolečková, s nastavitelnou
výškou řídítek a pěnovými rukojeťmi,
maximální nosnost do 50 kg

480Kč
dostupná také:

180Kč

Sada na badminton

v sadě: 2 svítící rakety, rozměry: 26,5 x 29 x 2,5 cm,
a 3 svítící košíčky, rozměry: 12 x 8,5 x 8,5 cm, na výběr:
zelená nebo oranžová (baterie jsou součástí balení)

300Kč
Kosatka
nebo dinosaurus
plyšové hračky,
na výběr:
kosatka,
délka 60 cm,
dinosaurus,
výška 55 cm,
pro děti
od 12 měsíců

250Kč
Chodící dinosaurus

vydává zvuky, hýbe hlavou a ocasem,
rozměry: 30,5 x 17,5 cm, pro děti od 3 let
(baterie jsou součástí balení)

Vyjádřete svůj názor na:
pepco.cz

Knížka pro miminka

@pepco_cz

120Kč

dostupná také
tato souprava:

leporelo, s kontrastními
a barevnými ilustracemi
s licencí Disney,
pro děti od 3 měsíců

Body
na léto 2 ks

70Kč

100% bavlna
nebo s vysokým
obsahem bavlny,
pro holčičky,
s volánky na ramínkách
a potiskem,
různé vzory v sadě,
velikosti: 62–92 cm
(cena za 1 kus 60 Kč)

dostupná
také:

‘organic’
Certified by USB
TEX2765

120Kč

60Kč

Souprava pro holčičky

Pohodlné legínky*

100% bavlna, v soupravě: tričko
s potiskem a šortky s ažurovou
výšivkou a mašličkou, na výběr:
s potiskem Aristokoček nebo
Minnie Mouse, velikosti: 74–98 cm

95 % organické bavlny
a 5 % elastanu,
pro holčičky,
s jemnými proužky
a nášivkou, velikosti:
56–86 cm

Souprava
pro chlapečky

100% bavlna, v soupravě:
tričko a šortky, na výběr
tyto potisky: Lilo a Stitch
nebo Mickey Mouse,
velikosti: 74–98 cm

120Kč

150Kč

Body Mickey Mouse 2 ks*

dostupná také
tato souprava:

95 % bavlny a 5 % elastanu, pro chlapečky,
s potiskem, různé vzory v sadě,
velikosti: 62–92 cm (cena za 1 kus 75 Kč)

100Kč
Obrázkové
kartičky

spojené šňůrkou,
s kontrastními
a barevnými ilustracemi
s licencí Disney,
pro děti od 3 měsíců

dostupné
také:

120Kč
pro chlapečky,
v soupravě: body
s potiskem a šortky
s knoflíčky, velikosti:
56–86 cm

* Produkt je dostupný ve vybraných prodejnách.

© Disney

Bavlněná
souprava

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

50Kč

Čtyřbarevný top

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

90Kč

Tepláky
s vázáním v pase

90Kč

HIT!

Tričko Scooby-Doo

100% bavlna, pro chlapečky,
s nášivkami na ramenech a potiskem,
velikosti: 104–134 cm

Šortky Scooby-Doo

z mikrovlákna, pro chlapečky,
s kapsami, elastickým pasem
a potiskem, velikosti: 104–134 cm

s vysokým obsahem bavlny, pro chlapečky,
s kapsami, jednobarevné, velikosti: 104–134 cm

120Kč

90Kč
dostupné
také:

50Kč

Komplet
top a šortky

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

Tričko
s nápisem

60Kč

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

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

* Produkt je dostupný ve vybraných prodejnách.

překvapí kvalitou,
okouzlí cenou

nabídka platí od 19. 5. 2022 do 1. 6. 2022
Elegantní šatičky

120Kč

Dívčí souprava*

100% bavlna, v soupravě: top
s potiskem a jednobarevné šortky
s mašličkou, velikosti: 104–134 cm

120Kč

* Produkt je dostupný ve vybraných prodejnách.

100% bavlna, pro holčičky, jednobarevné,
s volánky na ramínkách, řasením v pase
a zapínáním na knoflíčky,
velikosti: 104–134 cm

Top s třásněmi

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

90Kč

Legínky Tlapková patrola

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

90Kč

Šortky
Tlapková patrola

98 % bavlny a 2 % elastanu,
pro holčičky, s vázáním,
kapsami a potiskem,
velikosti: 104–134 cm

90Kč

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

HIT!

Slamák s neonovými prvky
pro holčičky i slečny, se širokou krempou
a ozdobnou šňůrkou, univerzální velikost

90Kč

60Kč

Šortky
s tropickým motivem*

z mikrovlákna, pro slečny, s vázáním
a potiskem, velikosti: 134–170 cm

120Kč
Top Jurský svět

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

60Kč
Cool tričko

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

dostupné
také:

180Kč
Džínové šortky

s vysokým obsahem bavlny
s přídavkem elastanu, pro kluky,
s kapsami a gumou a vázáním
v pase, velikosti: 134–170 cm

120Kč
Šaty pro slečny

100% viskóza, s volnými rukávy
a potiskem, velikosti: 134–170 cm
* Produkt je dostupný ve vybraných prodejnách.

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

250Kč
Šaty
s květinovým
potiskem
100% viskóza,
pro dámy,
s úzkými ramínky
a řasením v pase,
velikosti: 36–44

Tričko
s jemnou výšivkou
100% bavlna, pro dámy,
velikosti: S–XXXL

150Kč
Ležérní
šortky

s přídavkem lnu,
pro dámy,
volný střih,
s páskem,
kapsami
a potiskem,
velikosti: 34–42

180Kč
180Kč
Halenka
s výstřihem do V

100% viskóza, pro dámy,
s kapsami, páskami k uchycení
rukávů, zapínáním na knoflíky
a s potiskem s licencí
Looney Tunes, velikosti: 36–46

150Kč

180Kč
Tričko Looney Tunes
100% bavlna, pro dámy,
s potiskem, velikosti: S–XXXL

Šortky s kapsami

100% bavlna, pro dámy,
volný střih, velikosti: 34–42

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

180Kč

Pánské pyžamo

100% bavlna, v sadě: jednobarevné tričko s kapsičkou
s potiskem a šortky s potiskem, velikosti: M–XXL

200Kč

Lehoučké pyžamo

99 % bavlny a 1 % viskózy,
pro dámy, jednobarevné,
s volánky, velikosti: S–XL

Saténový župan

pro dámy, s vázáním a potiskem,
velikosti: S/M, L/XL

180Kč

300Kč

Noční košile
s květinovou
krajkou
pro dámy,
z mikrovlákna,
velikosti: S–XXL

200Kč
Saténová
noční košile

pro dámy, s potiskem,
velikosti: S–XXL

50Kč

Maska na spaní
ze saténu, s potiskem,
univerzální velikost

HIT!

překvapí kvalitou,
okouzlí cenou

nabídka platí od 19. 5. 2022 do 1. 6. 2022

Pyžamo
pro dobrodruhy

100% bavlna, pro chlapečky,
s potiskem s licencí Jurský svět,
velikosti: 92–128 cm

120Kč

180Kč
Pyžamo
Jurský svět

100% bavlna, pro kluky,
s potiskem s licencí
Jurský svět,
velikosti: 134–176 cm

Top pro slečny
2111238 Centexbel

50Kč

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

95 % bavlny
a 5 % elastanu,
se širokou gumou
a potiskem,
velikosti:
134–176 cm

70Kč

Ponožky 3 páry

bavlněné, s elastanem, pro slečny,
s motivy s licencí Lilo a Stitch,
různé vzory v sadě, velikosti: 31–38
(cena za 1 pár 16,67 Kč)

© Disney

Šortkové kalhotky 2 ks

95 % bavlny a 5 % elastanu,
pro slečny, se širokou gumou
v pase a potiskem, různé vzory
v sadě, velikosti: 134–176 cm
(cena za 1 ks 35 Kč)

70Kč
2111238 Centexbel

180Kč
Pyžamo
Lilo a Stitch

100% bavlna, pro slečny,
v sadě: tričko s potiskem
s licencí Lilo a Stitch
a jednobarevné šortky,
velikosti: 134–176 cm

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

HIT!

Deka pro děti

s potiskem Mickeyho nebo
Minnie Mouse, rozměry: 130 x 170 cm

SH025 126239 TESTEX

180Kč

90Kč
Skládací koš

60Kč

s potiskem Mickeyho
nebo Minnie Mouse,
rozměry: 35 x 35 x 55 cm

180Kč

Skládací box

s potiskem Mickeyho
nebo Minnie Mouse,
rozměry: 30 x 30 x 30 cm

Polštář Minnie

s potiskem Minnie Mouse,
rozměry: 45 x 45 cm

dostupný
také:

Bambusový
box

180Kč

na výběr: s potiskem
Minnie nebo
Mickeyho Mouse,
rozměry: 24 x 12 x 7 cm

SH025 126239 TESTEX

dostupný také:

200Kč
© Disney

Skládací taburet*

s úložným prostorem a potiskem
Minnie nebo Mickeyho Mouse,
rozměry: 31 x 31 x 31 cm
* Produkt je dostupný ve vybraných prodejnách.

od

90Kč
Box
se srdíčkem

Sada náušnic
6 párů, na výběr:
ve zlaté nebo
stříbrné barvě,
různé vzory v sadě

50Kč
70Kč

rozměry na výběr:
25 x 15 x 14 cm – 90 Kč
30 x 20 x 16 cm – 150 Kč

dostupná
také:

Rámeček na fotku

na fotku o rozměrech: 13 x 18 cm

120Kč

dostupný
také:

Vonná svíčka

ve skle, s kovovým víčkem,
různé vůně na výběr,
ø 13,5 cm, výška 8 cm

dostupná
také:

dostupná
také:

od

40Kč

Svíčka
ve čtvercové
nádobce

180Kč

vůně na výběr:
Brusinkový čaj,
Bílá vůně nebo
Liči mocktail,
rozměry na výběr:
8 x 8 x 8 cm – 40 Kč
10 x 10 x 10 cm – 90 Kč
12 x 12 x 12 cm – 120 Kč

Skleněná váza
výška 30 cm

Buďte s námi v kontaktu

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.

