
90 Kč

 od

180 Kč
Koupelnová  

předložka 
z mikrovlákna,  

rychleschnoucí,
rozměry: 50 x 80 cm

Bavlněný  
ručník  

gramáž 600 g/m2,
na výběr tyto rozměry:

50 x 100 cm – 90 Kč
nebo 70 x 140 cm – 180 Kč

HIT!

Hebkost  
z přírody

dostupný  
také:

   

dostupná také:

        

Nabídka platí od 30. 6. 2022 do 20. 7. 2022 nebo do vyprodání zásob.

13.HPK.33690 HOHENSTEIN HTTI

SH025 176864 TESTEX

překvapí kvalitou,  
 okouzlí cenou



35 Kč

 od

35 Kč

 od

70 Kč

180 Kč

90 Kč

70 Kč

Ručník turban 
100% bavlna,  
univerzální velikost

Dávkovač  
na mýdlo 
keramický,  
objem 350 ml

Organizér do koupelny 
s bambusovým víčkem, na výběr: 

s 1 komorou nebo se 6 přihrádkami,
rozměry: 11 x 15,5 x 6 cm

Doplňky pro tělovou hygienu 
na výběr:
rukavice, rozměry: 21 x 16,5 x 0,5 cm – 35 Kč,
houbička, ø 10 cm, výška 4 cm – 35 Kč,
pás na mytí zad, 
rozměry: 68 x 8 x 0,3 cm – 50 Kč

Doplňky  
pro tělovou péči

s dřevěnými prvky, na výběr: 
kartáček na nehty – 35 Kč,

kartáč na nohy, s pemzou – 50 Kč,
kulatý kartáč, ø 11 cm, výška 3,4 cm – 90 Kč,

masážní roller proti celulitidě,
rozměry: 15 x 8 x 3,5 cm – 90 Kč,

kartáč s dlouhou rukojetí – 120 Kč

Kosmetické  
zrcátko 

v bambusovém rámečku,
s kovovými nožkami, ø 13 cm

dostupný  
také:

   

nabídka platí od 30. 6. 2022 do 20. 7. 2022
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou



90 Kč 90 Kč

120 Kč

50 Kč

 od

Krajková podprsenka 
typ T-shirt, vyztužená, velikosti: 

75A–75D, 80B–80D, 85C, 85D

Krajkové kalhotky 
na výběr:

brazilky, velikosti: S–XXL – 50 Kč,
bikiny s krajkovým zadním dílem – 50 Kč,

tanga se širokou gumou,
velikosti: S–XL – 60 Kč,

tanga, velikosti: S–XL – 50 Kč

Pohodlná podprsenka nebo tanga 2 ks 
bezešvé prádlo, na výběr: sportovní podprsenka s profilovanými 
košíčky, velikosti: S–XL, nebo kalhotky tanga, velikosti: S–XXL 
(cena za 1 kus 45 Kč)

Příjemná podprsenka nebo bikiny 2 ks
bezešvé prádlo, prodyšný úplet, s jemnými proužky, na výběr:  

podprsenka s hlubokým výstřihem a měkkými košíčky, velikosti: S–XL, 
nebo kalhotky bikiny, velikosti: S–XXL (cena za 1 kus 45 Kč)

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



70 Kč

180 Kč 180 Kč

180 Kč

70 Kč

150 Kč

Dámské ponožky 3 páry 
bavlněné s elastanem, s metalickou nití 
a se vzory s licencí Lilo a Stitch, různé 
vzory v sadě, velikosti: 35–38, 39–42 
(cena za 1 pár 23,33 Kč)

Dámské ponožky 3 páry 
bavlněné s elastanem, s metalickou nití  
a se vzory s licencí Mickey Mouse,  
různé vzory v sadě,  
velikosti: 35–38, 39–42 
(cena za 1 pár 23,33 Kč)

Pyžamo  
Daily Care 
100% bavlna, pro dámy,  
v sadě: tričko s potiskem  
a jemně proužkované  
šortky, velikosti: S–XL

Noční košile  
Lilo a Stitch 

100% bavlna, pro dámy,  
s oválným spodním  

okrajem a licenčním  
potiskem, velikosti:  

S–XXL

Pyžamo  
Mickey Mouse

100% bavlna, pro dámy,  
s licenčním potiskem,  

velikosti: S–XL

Pyžamo  
Lazy Weekend 

100% bavlna, pro slečny,  
v sadě: tričko s potiskem  

a jemně proužkované šortky,  
velikosti: 134–176 cm

© Disney

©
 D

is
ne

y

Vyjádřete svůj názor na:
@pepco_czpepco.cz



70 Kč

70 Kč

90 Kč
70 Kč

150 Kč

200 Kč

60 Kč

Noční košile 
s kočičkou Pusheen
100% bavlna, pro slečny,  
s licenčním potiskem,  
velikosti: 134–176 cm

Pyžamo  
Růžový panter  
95 % bavlny a 5 % elastanu,  
pro slečny, s licenčním  
potiskem, velikosti:  
134–176 cm

Ponožky pro slečny 2 páry*
bavlněné s elastanem, se vzory  

s licencí Pusheen, velikosti: 31–38 
(cena za 1 pár 30 Kč)

Bezešvý top 2 ks
pro slečny, se širokou gumou, 
metalickou nití a jemným proužkem,  
různé barvy v sadě, velikosti: 134–164 cm
(cena za 1 kus 45 Kč)

Bezešvé kalhotky 2 ks 
pro slečny, se širokou gumou, metalickou 

nití a jemným proužkem, různé barvy 
v sadě, velikosti: 134–164 cm 

(cena za 1 kus 35 Kč)

Top s roztomilým potiskem 
95 % bavlny a 5 % elastanu, pro slečny, s licenčním  

potiskem Pusheen, velikosti: 134–176 cm

Dívčí kalhotky 2 ks 
95 % bavlny a 5 % elastanu,  
s licenčním potiskem Pusheen,  
různé vzory v sadě,  
velikosti: 134–176 cm  
(cena za 1 kus 35 Kč)

* Produkt je dostupný ve vybraných prodejnách.

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

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI



90 Kč

180 Kč100 Kč

60 Kč

90 Kč

120 Kč

Legíny s nápisy 
95 % bavlny a 5 % elastanu,  
pro slečny, 2barevné,  
velikosti: 134–170 cm

Džínová  
sukně  
pro slečny,  
se širokou  
gumou v pase  
a kapsami,  
velikosti:  
134–170 cm

Tričko  
s ozdobným vázáním
100% bavlna, pro slečny,  
3barevné, s potiskem,  
velikosti: 134–170 cm

Chlapecké tepláky 
100% bavlna, pro kluky, s vázáním 
v pase, kapsami a potiskem,  
velikosti: 134–170 cm

Cool tričko 
100% bavlna, pro kluky,  

s potiskem, velikosti:  
134–170 cm

Šortky s kapsami 
100% bavlna, pro kluky,  
s vázáním v pase a potiskem,  
velikosti: 134–170 cm

dostupné  
také:

   

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



150 Kč 180 Kč

50 Kč
100 Kč

180 Kč

120 Kč
Jednobarevné  

tepláky 
100% bavlna, pro chlapečky,  
s vázáním v pase a kapsami,  

velikosti: 104–134 cm

Tričko  
s dlouhým rukávem 

95 % bavlny a 5 % viskózy,  
pro chlapečky, s potiskem,  

velikosti: 104–134 cm

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

Mikinka  
Minnie Mouse 
100% bavlna, pro holčičky,  
s licenčním potiskem,  
velikosti: 104–134 cmPulovr  

s barevnými  
kuličkami 
100% bavlna,  
pro holčičky, 
velikosti:  
104–134 cm

Mikina s kapucí 
bavlněná, pro chlapečky,  
se zapínáním na zip,  
kapsami a nášivkou,  
3barevná, velikosti:  
104–134 cm

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



120 Kč

90 Kč 120 Kč

250 Kč

200 Kč

Top na léto 
95 % bavlny a 5 % elastanu, pro dámy,  
jednobarevný, z měkoučkého materiálu,  
velikosti: S–XXL

Tričko  
s výstřihem do V 
100% bavlna, pro dámy,  
jednobarevné, velikosti: S–XXL Ležérní tričko 

100% bavlna, pro dámy,  
s potiskem, velikosti:  

S–XXXL

Pánské tričko 
100% bavlna,  
s potiskem,  
velikosti: M–XXL

Džegíny  
se širokou  

gumou v pase 
s přídavkem elastanu,  

pro dámy, velikosti:  
36–44

Tepláky  
na volný čas 

pro dámy, s kapsami,  
jednobarevné,  

velikosti: S–XXL

70 Kč

dostupné  
také:

   

dostupné  
také:

   

dostupné  
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.


