
Trička  
ze 100% bavlny
s potiskem, na výběr:
pro holčičky, s volánky na rukávech, 
velikosti: 104–134 cm – 50 Kč,
pro kluky, velikosti: 134–170 cm – 60 Kč,  
nebo pro dámy, velikosti: S–XXXL – 60 Kč

Letní 
kolekce

HIT!
Nabídka platí od 21. 7. 2022 do 3. 8. 2022 nebo do vyprodání zásob.

překvapí kvalitou,  
 okouzlí cenou

50 Kč

 od



120 Kč

50 Kč

Tričko pro  
závodníky 

100% bavlna, 
pro chlapečky, 

s potiskem, 
velikosti: 

104–134 cm,
na výběr: šedé 

nebo béžové

Chlapecké tričko 
100% bavlna, s potiskem, 
velikosti: 134–170 cm

Tričko Mickey Mouse 
100% bavlna, pro dámy, 

s potiskem, velikosti: S–XXL

Dívčí tričko 
100% bavlna,  

s potiskem, 
velikosti:  

134–170 cm

Tričko s kamínky 
95 % bavlny a 5 % viskózy, 

pro dámy, s potiskem, 
velikosti: S–XXXL

Dámské tričko 
100% bavlna, s potiskem, 
velikosti: S–XXXL

60 Kč

60 Kč

60 Kč

150 Kč

dostupné  
také:

   

nabídka platí od 21. 7. 2022 do 3. 8. 2022
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou



180 Kč

180 Kč

150 Kč150 Kč

90 Kč 120 Kč

120 Kč

70 Kč70 Kč

Jednobarevné legíny  
2 ks 
95 % bavlny a 5 % elastanu,
pro holčičky, různé barvy v sadě,
velikosti: 104–134 cm
(cena za 1 kus 45 Kč)

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

Pohodlné  
džegíny 
bavlněné s přídavkem  
elastanu, pro holčičky,  
velikosti: 104–134 cm

Tepláky s kapsami 
100% bavlna, pro kluky,

jednobarevné, s vázáním v pase, 
velikosti: 134–170 cm

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

Tričko  
s dlouhými  

rukávy 
100% bavlna, 

pro chlapečky,  
s potiskem,  

velikosti: 
104–134 cm

Tepláky  
s vázáním v pase 
100% bavlna, pro chlapečky,
s kapsami a potiskem, 
velikosti: 104–134 cm

Bunda s kapucí 
pro kluky, na zip,  
s kapsami, 3barevná,  
velikosti: 104–134 cm

Ležérní košile 
100% viskóza, pro dámy,
s výstřihem do V, knoflíčky,
prodlouženým zadním dílem
a potiskem, velikosti: 36–46

Ideální volba  

na chladnější dny… 

dostupné 
 také:

   

dostupná  
také:

   

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



60 Kč

70 Kč

60 Kč
55 Kč

90 Kč

70 Kč

Boxerky  
s různými vzory 2 ks 

bavlněné s přídavkem elastanu,  
pro chlapečky, s potiskem,  

velikosti: 92–128 cm 
(cena za 1 kus 45 Kč)

Veselé ponožky 5 párů 
bavlněné s přídavkem elastanu, pro kluky,  
různé vzory v sadě, velikosti: 23–38
(cena za 1 pár 14 Kč)

Klasické kalhotky 3 ks 
bavlněné s přídavkem elastanu, pro slečny, s potiskem,  

různé vzory v sadě, velikosti: 134–164 cm 
(cena za 1 kus 23,33 Kč)

Šortkové kalhotky  
2 ks 
bavlněné s přídavkem elastanu,  
pro holčičky, s potiskem, různé  
vzory v sadě, velikosti: 92–128 cm  
(cena za 1 kus 30 Kč)

Podprsenka  
pro slečny 
s vyztuženými košíčky  
a nastavitelnými ramínky,  
velikosti: 60AA–75A

Spodní košilka 
bavlněná s přídavkem elastanu,  
pro holčičky, velikosti: 92–128 cm

Vyjádřete svůj názor na:
@pepco_czpepco.cz

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

 BEGO 064655 TESTEX

17.HCN.25884  HOHENSTEIN HTTI



© Disney

© Disney

180 Kč
180 Kč

250 Kč

200 Kč 200 Kč
Souprava pro chlapečky 
100% bavlna, v soupravě: 
jednobarevné body s nášivkou 
a tepláčky s laclem, kapsičkou 
a potiskem Mickeyho Mouse,
velikosti: 62–92 cm

Body  
Mickey Mouse  

2 ks
100% bavlna, pro chlapečky, 

s potiskem, různé vzory  
v sadě, velikosti: 62–92 cm

(cena za 1 kus 90 Kč)

Souprava pro holčičky 
100% bavlna, v soupravě: 
body s potiskem a tepláčky s laclem,  
volánkem a aplikací s Minnie Mouse,
velikosti: 62–86 cm

Body Minnie Mouse 2 ks 
100% bavlna, pro holčičky, s potiskem,
různé vzory v sadě, velikosti: 62–92 cm
(cena za 1 kus 90 Kč)

Roztomilá  
vestička  
s kapucí 
na zip, s oušky na kapuci, 
velikosti: 74–98 cm, na výběr:
dívčí s mašličkou a potiskem 
Minnie Mouse nebo chlapecká 
s potiskem Mickeyho Mouse

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



90 Kč

90 Kč

150 Kč

180 Kč

100 Kč

150 Kč

Body Bambi 
95 % bavlny 
a 5 % elastanu,
pro holčičky,
s licenčním potiskem,
velikosti: 62–92 cm

Overal  
pro miminka 
100% bavlna, 
velikosti: 56–92 cm,
na výběr: pro holčičky,
s licenčním potiskem Bambi,
nebo pro chlapečky,
s licenčním potiskem Dumbo

Polštářek 
ve tvaru motýlka
z jedné strany s povrchem  
ze 100% bavlny, s potiskem, 
univerzální rozměr

Zavinovačka s potiskem 
s vrchní vrstvou ze 100% bavlny,
univerzální rozměr

Dětská dečka 
100% organická bavlna, se 3D vzorem  

a nášivkou, rozměry: 75 x 100 cm

Body Dumbo
95 % bavlny 

a 5 % elastanu,
pro chlapečky,

s licenčním potiskem,
velikosti: 62–92 cm

dostupný  
také:

   

dostupná  
také:

   

dostupná  
také:

   

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

SHHO 111355 TESTEX

SHHO 111355 TESTEX



250 Kč

120 Kč

350 Kč

420 Kč

180 Kč

Kobereček 
z umělé kožešiny 

rozměry: 60 x 90 cm

Bavlněný  
kobereček 

rozměry: 60 x 90 cm

Koberec s geometrickými vzory 
měkoučký, rozměry: 80 x 120 cm

Jutový  
koberec  
oválný, s hustou vazbou,
rozměry: 120 x 85 cm

Běhoun  
s třásněmi 
rozměry: 50 x 100 cm

dostupný  
také:

   

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

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI



70 Kč

90 Kč

20 Kč

180 Kč

 od

Pohár  
na zmrzlinu 
objem 280 ml

Nízké skleničky  
4 ks 
objem 250 ml 
(cena za 1 kus 17,50 Kč)

Vysoké skleničky  
4 ks 

objem 350 ml 
(cena za 1 kus 22,50 Kč)

Box Luminarc 
skleněný, s plastovým  
víkem s uzávěrem,  
po otevření uzávěru 
lze použít v mikrovlnné  
troubě, je možné mýt  
v myčce, na výběr:
objem 1,22 l – 180 Kč  
nebo 1,97 l – 250 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.


