
60 Kč

 od

Plavky pro celou rodinu
na výběr:
šortky pro chlapečky, 
velikosti: 92–128 cm – 60 Kč,
jednodílné plavky pro holčičky, 
velikosti: 92–128 cm – 90 Kč,
bikiny pro dámy, velikosti: S–XXL,  
kalhotky – 90 Kč, podprsenka – 120 Kč

HIT!

Tropická
 kolekce

dostupné  
také:

   

Nabídka platí od 16. 6. 2022 do 29. 6. 2022 nebo do vyprodání zásob.

překvapí kvalitou,  
 okouzlí cenou



250 Kč
Plážová tunika 
100% viskóza, 
s výstřihem do V, 
zapínáním na knoflíky, 
s úpravou délky rukávů 
a potiskem, velikosti: S–XXL

Plavkové kalhotky 
nebo podprsenka 

velikosti: S–XL, na výběr: 
kalhotky – 90 Kč;

nebo podprsenka 
s vázáním na krku 
a zádech – 150 Kč

90 Kč

 od

90 Kč

Barevné plavkové  
kalhotky nebo  
podprsenka 
s potiskem, velikosti: 
S–XXL, na výběr:
kalhotky s vázáním 
na bocích – 90 Kč;
nebo podprsenka 
s vázáním na krku 
a zádech – 90 Kč

Plavkové kalhotky nebo 
podprsenka s potiskem 

velikosti: S–XXL, na výběr:
kalhotky s potiskem – 90 Kč; nebo 

podprsenka s profilovanými košíčky 
a nastavitelnými ramínky – 120 Kč

90 Kč

 od

Elegantní plavkové kalhotky 
nebo podprsenka 
s potiskem, velikosti: S–XXL,  
na výběr: vysoké kalhotky  
s tvarujícím střihem – 120 Kč;  
nebo push-up podprsenka 
s vyztuženými košíčky – 150 Kč

120 Kč

 od

dostupná  
také:

   

   

dostupné  
také:

   

nabídka platí od 16. 6. 2022 do 29. 6. 2022
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou



60 Kč

Plavkový  
top nebo  
kalhotky 

pro slečny, s potiskem, 
velikosti: 134–146 cm,

na výběr: top na ramínka, 
s volánem – 60 Kč;

nebo kalhotky – 60 Kč

60 Kč
Plavky pro chlapečky 
s potiskem, velikosti: 92–128 cm

90 Kč
Plavky  
s asymetrickým  
volánkem 
pro holčičky, s potiskem,  
velikosti: 92–128 cm

120 Kč
Plavky  
Minnie 
pro holčičky,  
s volánem  
a potiskem  
Minnie Mouse,  
velikosti:  
80–92 cm

60 Kč

Plavky pro kluky 
s potiskem,  
velikosti: 134–164 cm

90 Kč
Plavky Nemo 
pro chlapečky, 
s potiskem 
s licencí Nemo, 
velikosti: 80–92 cm

90 Kč
Plavky pro pány 

s potiskem, velikosti: M–XXL

   

   

   

   

   

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

20.HCN.22720 HOHENSTEIN HTTI



180 Kč
Rychleschnoucí  

osuška
s gumičkou, jednobarevná, 

rozměry: 90 x 180 cm

180 Kč
Kulatá osuška 
z mikrovlákna, 
s třásněmi 
a potiskem,  
ø 150 cm90 Kč

Top  
s žebrováním 
bavlněný,  
velikosti: S–XXL

150 Kč
Pohádková  
osuška 
100% bavlna,  
s potiskem  
s licencí Lilo 
a Stitch, Ariel,  
Mickey Mouse nebo  
Minnie Mouse,  
rozměry: 70 x 140 cm

   
   

   

dostupná  
také:

      

   
   

   

dostupný  
také:

    
  

Vyjádřete svůj názor na:
@pepco_czpepco.cz

21.HCN.48407 HOHENSTEIN HTTI



150 Kč
Hamak do vody 

s nafukovacími polštáři se síťkou  
ponořenou do vody, pro 1 osobu, rozměry:

120 x 65 cm, maximální nosnost 80 kg, od 14 let

740 Kč
Rodinný bazén 
nafukovací, rozměry: 210 x 135 x 40 cm, 
pro 1 dospělou osobu a 2 děti od 6 let

250 Kč
Sada na  
tvoření bublin 
v sadě: talířek ø 34 cm  
na velké bubliny, doplňky 
a 500 ml tekutiny, pro děti od 3 let

180 Kč
Nafukovací bazén 

3kruhový, průhledný, s potiskem, ø 100 cm,  
výška 22 cm, pro 2 děti od 3 let

120 Kč

Pistole na vodu 
ve 3 různých barvách,
rozměry: 42 x 16,5 cm,
se zásobníkem  
na 1 l vody,
pro děti od 3 let

120 Kč

Sada vodních balónků 200 ks 
s pumpičkou v různých barvách

HIT!

dostupný  
také:

    
  

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



120 Kč

Sluneční brýle 
pro dámy, univerzální velikost

200 Kč
Sandálky  
pro holčičky* 
s květinovým vzorem,  
velikosti: 22–31

120 Kč
Žabky  
s květinovým  
vzorem 
pro dámy,  
velikosti: 36–41

250 Kč

Sandálky  
pro slečny* 

s květinovým vzorem, 
velikosti: 32–37

Jednobarevné  
plavkové kalhotky 
nebo podprsenka 
velikosti: S–XL, na výběr:
kalhotky s 3D vzorem – 180 Kč;
nebo podprsenka s volánem – 250 Kč180 Kč

 od

Plavkové kalhotky nebo 
podprsenka s volánem 
s potiskem, velikosti: S–XL, na výběr:
kalhotky s volánem – 180 Kč;
nebo podprsenka s volánem – 250 Kč180 Kč

 od

* Produkt je dostupný ve vybraných prodejnách.

11-54564 SHIRLEY



180 Kč

Slaměný  
klobouk* 
s krajkovou stuhou,  
univerzální velikost

300 Kč

Sandálky  
pro dámy* 

s květinovým vzorem,  
velikosti: 36–41

200 Kč

Pareo  
s potiskem 
100% viskóza,  
mnoho způsobů vázání,  
rozměry: 170 x 116 cm

420 Kč
Šaty  
z viskózy 
s výstřihem odhalujícím 
ramena, gumičkami, 
které se přizpůsobí 
postavě, a potiskem, 
velikosti: 34–42

180 Kč
Látkové  

žabky 
pro dámy,  

s třásněmi,  
velikosti: 36–41

350 Kč
Plážová taška 

s manžetou a růžovou 
podšívkou s květinovým 

vzorem, rozměry: 50 x 30 cm

různé způsoby  
vázání

* Produkt je dostupný ve vybraných prodejnách.



90 Kč
Boxerky 2 ks  
100% bavlna nebo s vysokým obsahem bavlny,  
pro chlapečky, s potiskem, různé vzory v sadě,  
velikosti: 98–128 cm (cena za 1 kus 45 Kč)

60 Kč
Kalhotky 4 ks 
100% bavlna, pro holčičky, 
různé vzory v sadě, 
velikosti: 92–128 cm 
(cena za 1 kus 15 Kč)

60 Kč
Slipy 4 ks  
100% bavlna, pro kluky, s potiskem, 
různé vzory v sadě, velikosti: 
134–164 cm (cena za 1 kus 15 Kč)

120 Kč
Bavlněné pyžamo 

velikosti: 134–176 cm, na výběr: pro kluky, 
s potiskem kola; nebo pro slečny, 

s puntíkovaným potiskem

60 Kč
Ponožky pro  

chlapečky  
5 párů 

bavlněné, různé  
vzory v sadě, 

velikosti: 31–38 
(cena za 1 pár 12 Kč)

90 Kč
Pyžamko  
s volánky  
na ramenech 
100% bavlna,  
pro holčičky, 
s potiskem,  
velikosti: 92–128 cm

60 Kč
Ponožky pro  
holčičky 5 párů 
bavlněné, různé vzory 
v sadě, velikosti: 23–30 
(cena za 1 pár 12 Kč)

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

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.19053 HOHENSTEIN HTTI

14.HCN.50033 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI



120 Kč
Tepláky s vázáním v pase 
95 % bavlny a 5 % viskózy, 
pro chlapečky, s kapsami 
a potiskem, velikosti: 
104–134 cm

180 Kč
Roztomilé  
šatičky 
pro holčičky, s bavlněným 
topem s aplikací a tylovou 
sukní s podšívkou, velikosti: 
104–134 cm

60 Kč
Pohodlné  

tričko 
100% bavlna,  

pro chlapečky,  
s kapsičkou
a potiskem,  

velikosti: 104–134 cm

60 Kč
Bavlněné  
legíny 
pro holčičky,  
s potiskem, 
velikosti:  
104–134 cm

60 Kč
Tričko s auty 
100% bavlna,  
pro chlapečky,  
s potiskem,  
velikosti: 104–134 cm

180 Kč
Mikinka Snoopy 
100% bavlna,  
pro holčičky,  
s potiskem 
s licencí Snoopy,  
velikosti:  
104–134 cm

HIT!

dostupné  
také:

   

dostupné  
také:

   

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



200 Kč
Dvoustupňové  
schůdky 
pro děti,  
protiskluzové,
s potiskem Minnie
a Mickeyho Mouse

150 Kč

Lahvička s brčkem
Canpol Babies 
s potiskem zvířátka,  
objem 350 ml

150 Kč
Sada dudlíků  
LOVI 2 ks 
na uklidnění, různé barvy v sadě, 
pro miminka ve věku: 0–3 měsíce,
3–6 měsíců nebo 6–18 měsíců
(cena za 1 kus 75 Kč)

90 Kč
Dětská deka 
100% bavlna, ažurová,  
rozměry: 75 x 100 cm

90 Kč
Bryndáčky 3 ks* 
s vrchní vrstvou
ze 100% bavlny,
s potiskem, různé 
vzory v sadě,
univerzální velikost
(cena za 1 kus 30 Kč)

* Produkt je dostupný ve vybraných prodejnách.

dostupná  
také:

   

dostupná  
také:

   

dostupné  
také:

   

dostupná  
také:

   

nabídka platí od 16. 6. 2022 do 29. 6. 2022
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou

SHH0 1113555 TESTEX



100 Kč
Sada senzorických  

hraček 4 ks 
ve tvaru zvířátek, různé tvary 

a barvy v sadě (cena za 1 kus 25 Kč)

50 Kč
Top  
s řasením 
100% bavlna,  
pro holčičky, 
jednobarevný,  
velikosti: 80–98 cm

200 Kč

Dětská souprava  
100% bavlna, pro chlapečky,  
v soupravě: tričko a kalhoty  

na kšandy s kapsami, s potiskem,  
velikosti: 74–98 cm

60 Kč
Šortky  
s mašlemi*
100% bavlna, pro holčičky, 
s proužkovaným potiskem, 
velikosti: 74–98 cm

60 Kč
Šatičky s kvítky 
100% bavlna, pro holčičky, s volánky  
na ramenech a potiskem, velikosti: 74–98 cm

60 Kč
Šortky s kapsami 
100% bavlna, pro chlapečky, 
s vázáním v pase 
a ozdobnými knoflíčky, 
velikosti: 74–98 cm

120 Kč
Souprava s klokaní kapsou 

100% bavlna, pro chlapečky, 
v sadě: tričko a šortky s vázáním, 

s potiskem, velikosti: 74–98 cm

* Produkt je dostupný ve vybraných prodejnách.

dostupný  
také:

   

dostupné  
také:

   

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

www.tuv.com  
ID 1111240855



40 Kč

200 Kč
Chladicí podložka  
pro domácího mazlíčka,
se vzorem vodního melounu,
kiwi nebo citronu, ø 60 cm

150 Kč
Automatické  
vodítko
samonavíjecí,  
s páskou zakončenou  
kovovou karabinou

50 Kč

Kroužek  
do vody 

hračka  
pro psa

90 Kč
Hračka pro pejska 
na házení, na výběr: 
létající disk, granát
nebo sada: míč a ryba

300 Kč
Pohodlný pelíšek 

pro domácího mazlíčka, 2barevný, 
rozměry: 60 x 45 x 18 cm

120 Kč
Oboustranná deka 
pro domácího mazlíčka,  
rozměry: 80 x 100 cm

300 Kč
Přepravka
pro domácího mazlíčka 
se zavíráním na zip, rukojetí, 
nastavitelným popruhem 
a ventilačními panely,
rozměry: 52 x 22 x 29 cm

60 Kč
Plyšová hračka pro pejska 
se vzorem melounu, kiwi nebo ananasu,
ø 17 cm

Silikonová  
miska 

skládací, ø 14,5 cm

dostupná  
také:

   

dostupná  
také:

    
    

  
dostupná  

také:

    

dostupná  
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.


