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Oblečení pro děti  
s licenčním potiskem Mimoni, 
velikosti: 104–134 cm, na výběr:
legíny, bavlna s přídavkem 
elastanu, pro holčičky – 90 Kč;
tepláky, 100% bavlna,
pro chlapečky – 150 Kč;
mikina s kapucí, 
100% bavlna,
pro holčičky 
i chlapečky – 180 Kč

Nabídka platí od 4. 8. 2022 do 10. 8. 2022 nebo do vyprodání zásob.

90 Kč

 od

HIT!

překvapí kvalitou, 
 okouzlí cenou
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Příjemné 
legínky 

95 % bavlny 
a 5 % elastanu, 

pro holčičky, 
s licenčním 

potiskem Mimoni,
velikosti: 

104–134 cm

Mikinka s kapucí 
pro holčičky i chlapečky, na zip, 
s licenčním potiskem Mimoni, 
velikosti: 104–134 cm

Pohodlné 
tepláčky  
bavlněné, pro chlapečky, 
s licenčním potiskem Mimoni, 
velikosti: 104–134 cm 

Trendy tričko  
pro kluky, s licenčním 
potiskem Mimoni, 
velikosti: 134–170 cm

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

Mikina pro teenagery 
velikosti: 134–170 cm, 
s licenčními motivy Mimoni, na výběr: pro slečny, 
100% bavlna, s 3D aplikací či s potiskem; nebo pro kluky, 
95 % bavlny a 5 % elastanu, s 3D aplikací a potiskem 

90 Kč180 Kč

150 Kč

120 Kč

200 Kč
200 Kč

nabídka platí od 4. 8. 2022 do 10. 8. 2022
překvapí kvalitou, 
     okouzlí cenou



Roztomilá mikinka  
100% bavlna, pro holčičky, 

na zip, s licenčním 
potiskem Mimoni, 

velikosti: 74–98 cm

Veselé legínky 
96 % bavlny a 4 % elastanu,

pro holčičky, s licenčním 
potiskem Mimoni, 

velikosti: 74–98 cm

Holínky pro mrňousky 
s licenčním potiskem Mimoni, 
na výběr: pro holčičky, velikosti: 22–31; 
nebo pro chlapečky, velikosti: 22–32

Mikinka na zip 
100% bavlna, pro chlapečky, 
s licenčním potiskem Mimoni, 

velikosti: 74–98 cm

Tepláky 
s vázáním 
v pase 
100% bavlna, 
pro chlapečky, 
s kapsami a licenčním 
potiskem Mimoni, 
velikosti: 74–98 cm 

Dámská 
mikina 
s 3D aplikací 
s licenčním 
motivem Mimoni, 
velikosti: S–XXL

Pánské tričko 
100% bavlna, s licenčním potiskem Mimoni, 
v černé nebo bílé barvě, velikosti: S–XXL

150 Kč

60 Kč

250 Kč
150 Kč

90 Kč

250 Kč

150 Kč

HIT!Všechny produkty v tomto letáku jsou našimi hity 
a v obchodě je najdete označené tímto symbolem
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Pyžamo pro kluky 
100% bavlna, s licenčním 
potiskem Mimoni, 
velikosti: 134–176 cm

Boxerky s různými 
vzory 2 ks 
bavlněné s přídavkem 
elastanu, pro kluky, 
s licenčním 
potiskem Mimoni, 
velikosti: 134–176 cm 
(cena za 1 kus 75 Kč)

Pyžamo 
s 3D potiskem 

100% bavlna, pro dámy, 
s licenčním motivem Mimoni, 

velikosti: S–XL

Šortkové kalhotky 2 ks 
bavlněné s přídavkem elastanu, 

pro slečny, se širokou gumou 
a s licenčním potiskem Mimoni, různé 

vzory v sadě, velikosti: 134–176 cm 
(cena za 1 kus 35 Kč)

Pyžamko pro holčičky 
100% bavlna, s licenčním 
potiskem Mimoni, velikosti: 
92–128 cm

Ponožky Mimoni 
3 páry 

bavlněné s elastanem, 
pro dámy, s licenčními 

vzory, různé vzory v sadě, 
velikosti: 35–38, 39–42 

(cena za 1 pár 23,33 Kč)

Chlapecké 
ponožky 2 páry 

s vysokým obsahem 
bavlny, s licenčními 
vzory Mimoni, různé 

vzory v sadě, 
velikosti: 31–42

(cena za 1 pár 30 Kč)

Dívčí ponožky 3 páry 
s vysokým obsahem bavlny, s licenčními vzory Mimoni, 
různé vzory v sadě, velikosti: 31–38
(cena za 1 pár 20 Kč)

200 Kč

150 Kč

300 Kč

70 Kč

60 Kč

180 Kč

70 Kč

60 Kč

Vyjádřete svůj názor na:
@pepco_czpepco.cz

SHGO 045544 TESTEX

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX
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Kouzelné kalhotky 2 ks 
bavlněné s přídavkem elastanu, pro holčičky, 

s licenčním potiskem Mimoni, různé vzory v sadě, 
velikosti: 92–128 cm (cena za 1 kus 30 Kč)

Pyžamko 
pro chlapečky  
100% bavlna, 
s licenčním 
potiskem 
Mimoni, 
velikosti: 
92–128 cm

Pyžamo pro slečny 
100% bavlna, s licenčním 
potiskem Mimoni, 
velikosti: 134–176 cm

Vtipné boxerky 2 ks 
bavlněné s přídavkem elastanu, 

pro chlapečky, s licenčním 
potiskem Mimoni, různé vzory 

v sadě, velikosti: 92–128 cm 
(cena za 1 kus 60 Kč)

Ponožky pro neposedy 2 páry 
s vysokým obsahem bavlny, pro chlapečky, 

s licenčními vzory Mimoni, různé 
vzory v sadě, velikosti: 23–30 

(cena za 1 pár 25 Kč)
Ponožky pro treperendy 2 páry 
s vysokým obsahem bavlny, s licenčními 
vzory Mimoni, různé vzory v sadě, 
velikosti: 23–30 (cena za 1 pár 25 Kč)

180 Kč 200 Kč

120 Kč
60 Kč

50 Kč
50 Kč

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

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI
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3D batoh 
do školky 
jednokomorový, 
se zapínáním na zip,  
uchem, nastavitelnými 
ramenními popruhy 
a licenčním 
potiskem Mimoni, 
rozměry: 25 x 30 x 9 cm

Foukací fi xy 
Jumbo 5 ks

s funkcí stříkání 
barvy a licenčním 
potiskem Mimoni 

(cena za 1 kus 10 Kč)

Trojhranné voskovky 12 ks 
s licenčním potiskem Mimoni
(cena za 1 kus 2,50 Kč)

Sada pro malé umělce 42 prvků  
v sadě: 12 voskovek, 10 pastelek, 8 pastelů, 
6 fi xů, 1 lepidlo, 3 sponky, guma a ořezávátko, 
v uzamykatelném boxu – lze použít jako penál 
nebo organizér, s licenčním potiskem Mimoni

3D batoh do školky 
jednokomorový, se zapínáním na zip,  uchem, 
nastavitelnými ramenními popruhy a licenčním 
potiskem Mimoni, rozměry: 25 x 30 x 9 cm

Taška na bačkory
s bezpečnými šňůrkami
k nošení na zádech 
a licenčním potiskem Mimoni, 
rozměry: 33 x 15,5 x 2 cm

120 Kč
120 Kč

90 Kč

50 Kč

30 Kč

40 Kč

s u k í 
s říkání ba y!

nabídka platí od 4. 8. 2022 do 10. 8. 2022
překvapí kvalitou, 
     okouzlí cenou



Úložný koš 
s licenčním potiskem 

Mimoni, rozměry:
35 x 35 x 55 cm

Deka Mimoni 
s licenčním potiskem, 
rozměry: 130 x 170 cm

Budík do dětského pokojíku 
kovový, s licenčním potiskem 

Mimoni, rozměry: 11 x 5,5 x 16 cm 
(baterie se prodávají samostatně)

Měkoučký 
polštářek 

s licenčním potiskem 
Mimoni, rozměry: 

25 x 39 cm

Taška na bačkory
s bezpečnými šňůrkami k nošení na zádech 
a licenčním potiskem Mimoni, 
rozměry: 33 x 15,5 x 2 cm

Kovový termohrnek 
s brčkem, nastavitelným popruhem,
licenčním potiskem Mimoni, 
a tlačítkem ve tvaru oka, 
které slouží k otevření 
nebo blokování otvoru,
objem 410 ml

90 Kč

180 Kč

150 Kč

120 Kč

250 Kč

40 Kč

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

SH025 126239 TESTEX

SH025 126239 TESTEX



Tepláčky Mickey Mouse  
100% bavlna, pro chlapečky, s vázáním v pase, 
3barevné, s potiskem, velikosti: 74–98 cm

Legínky 
s kočičkou Marií 
95 % bavlny a 5 % elastanu, 
pro holčičky, s potiskem, 
velikosti: 74–98 cm

Mikinka s volánky 
100% bavlna, pro holčičky, 
s potiskem kočičky Marie, 
velikosti: 74–98 cm

Mikinka Dumbo 
100% bavlna, pro holčičky, 
s volánky a potiskem, 
velikosti: 74–98 cm

Mikinka s oušky  
100% bavlna, pro chlapečky, 

s kapucí, 3barevná, s potiskem 
Mickeyho Mouse, velikosti: 

74–98 cm

Legínky Dumbo 
95 % bavlny a 5 % elastanu, 

pro holčičky, s potiskem, 
velikosti: 74–98 cm

120 Kč

90 Kč

120 Kč

120 Kč

150 Kč

90 Kč

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

LeLeLeLeLe
959595959595959595995 95 955 595 95 % b% b% b% b% bbbbbbaaaaa

proprooooo

© Disney



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

Kalhoty s nápisy  
bavlněné s přídavkem elastanu, 
pro chlapečky, s vázáním 
v pase a kapsami, 
velikosti: 104–134 cm

Džíny s kapsami 
s přídavkem elastanu, 

pro chlapečky, s vázáním 
v pase a gumou ve spodní 

části nohavic, velikosti: 
104–134 cm

Kostkovaná sukně 
pro slečny, s kapsami 
na knofl íčky a potiskem, 
velikosti: 134–170 cm

Halenka 
s krajkovým límečkem 

100% bavlna, pro holčičky, 
se zapínáním na zádech, 

velikosti: 104–134 cm

Kardigan s puntíky 
100% bavlna, pro holčičky, 
se zapínáním na knofl íčky, 
velikosti: 104–134 cm

Džínová sukýnka  
pro holčičky, s kapsami, 
volánem a puntíkovaným 
potiskem, velikosti: 
104–134 cm

Legíny s kytičkou 
95 % bavlny a 5 % elastanu, 
pro slečny, s potiskem, 
velikosti: 134–170 cm

150 Kč

180 Kč

120 Kč

120 Kč

90 Kč

150 Kč

120 Kč

90 Kč

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



Dlouhý kardigan 
pro dámy, z jemného úpletu, 
proužkovaný, velikosti: S–L

Elegantní kalhoty 
pro dámy, z viskózy 
s přídavkem elastanu, 
s kapsami, širokou gumou 
v pase a puntíkovaným 
potiskem, velikosti: 36–44

Šaty s rozparkem 
pro dámy, rovný střih, 
proužkované, 
z jemného úpletu, 
s kulatým výstřihem, 
velikosti: 36–44

Ležérní pulovr 
pro dámy, z jemného úpletu, 
s oválným spodním okrajem 
a ohrnutými rukávy, velikosti: S–XXXL

Pulovr s polo 
límečkem 
pro dámy, z jemného úpletu, 
velikosti: S–XXL

Velurové kalhoty 
pro dámy, s kapsami, jednobarevné, 
velikosti: S–XXL

Mikina 
se saténovou 
stuhou 
pro dámy, z veluru, 
s klokaní kapsou 
a kapucí, 
jednobarevná, S–XXL

250 Kč
250 Kč

250 Kč

120 Kč

250 Kč

180 Kč

200 Kč
dostupná 

také:

dostupné 
také:

nabídka platí od 4. 8. 2022 do 10. 8. 2022
překvapí kvalitou, 
     okouzlí cenou



Závěsná dekorace 
v macramé stylu, 
látková, rozměry: 
50 x 70 cm

Stolní lampa 
s keramickým podstavcem 
a látkovým stínidlem, 
ø 22,5 cm, výška 39 cm

Originální dekorace  
květina pod skleněným poklopem, 
ø 11,5 cm, výška 22 cm

Designový svícen 
na výběr tyto rozměry:

ø 12,5 cm, výška 21 cm – 150 Kč,
ø 16,5 cm, výška 30 cm – 200 Kč

Umělá tráva 
větvička, výška 96 cm

Povlečení 
na polštářek 

z umělé kožešiny, 
rozměry: 50 x 50 cm

150 Kč

 od

300 Kč

300 Kč

200 Kč

100 Kč

120 Kč

dostupná 
také:

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



Podsedák 
na židli 

z umělé kožešiny, 
ø 39 cm

Koš z přírodních 
materiálů
s kulatými uchy, 
ø 24–32 cm,
výška 31 cm

Servírovací tácek  
z vodního hyacintu, 
s dřevěnými rukojeťmi, 
rozměry: 24 x 24 x 11 cm

Košík z manšestru 
s látkovou vložkou, 
na výběr tyto rozměry: 
16 x 16 x 10 cm – 50 Kč,
20 x 20 x 11 cm – 70 Kč,
25 x 25 x 12 cm – 90 Kč

Keramický obal 
na květináč 
s reliéfním vzorem, 
na výběr tyto rozměry:
ø 13,5 cm, výška 13 cm – 100 Kč,
ø 16 cm, výška 15,5 cm – 150 Kč

Ubrus s potiskem 
rozměry: 140 x 220 cm

50Kč

 od

100 Kč

 od

90 Kč

250 Kč

120 Kč

250 Kč

dostupný 
také:

dostupný 
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.


