překvapí kvalitou,
okouzlí cenou

Návrat
do školy

od

50Kč

Chlapecké tričko,
mikina nebo tepláky

100% bavlna,
s potiskem, na výběr:
tričko – 50 Kč,
tepláky – 90 Kč,
velikosti: 104–134 cm;
nebo mikina – 120 Kč,
tepláky – 120 Kč,
velikosti: 134–170 cm

od

50Kč
Dívčí tričko
nebo legíny

s potiskem, na výběr:
tričko, 100% bavlna,
velikosti: 104–134 cm – 50 Kč,
velikosti: 134–170 cm – 60 Kč, nebo
legíny, 95 % bavlny a 5 % elastanu,
velikosti: 104–134 cm – 50 Kč,
velikosti: 134–170 cm – 60 Kč

HIT!

Nabídka platí od 25. 8. 2022 do 7. 9. 2022 nebo do vyprodání zásob.

překvapí kvalitou,
okouzlí cenou
Bavlněné tričko
pro kluky, s potiskem,
velikosti: 134–170 cm

nabídka platí od 25. 8. 2022 do 7. 9. 2022

90Kč

60Kč

Veselá mikina

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

120Kč
60Kč

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

Pohodlné tepláky

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

90Kč
Dívčí
mikina

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

90Kč
Mikina
nebo tepláky
s potiskem

100% bavlna
pro chlapečky,
velikosti: 104–134 cm,
na výběr: mikina – 90 Kč,
nebo tepláky
s vázáním v pase
a kapsami – 90 Kč

50Kč

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

50Kč
Trendy
legíny

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

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

90Kč

Pestré tričko
nebo legínky

pro holčičky, s potiskem,
velikosti: 104–134 cm,
na výběr: tričko,
100% bavlna – 50 Kč,
nebo legínky, 95 % bavlny
a 5 % elastanu – 50 Kč

Mikina
nebo tepláky
pro chlapečky

Cool mikina

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

120Kč

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

Růžová mikina

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

50Kč 120Kč

100% bavlna, s potiskem,
velikosti: 104–134 cm,
na výběr:
mikina – 90 Kč,
nebo tepláky
s vázáním v pase
a kapsami – 90 Kč

120Kč

HIT!

60Kč
Stylové tričko

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

60Kč
Kostkované
legíny

95 % bavlny
a 5 % elastanu,
pro slečny,
velikosti: 134–170 cm

Vyjádřete svůj názor na:
pepco.cz

180Kč

@pepco_cz

70Kč

Tričko Chip a Dale 2 ks

100% bavlna, pro chlapečky,
s licenčním potiskem,
různé vzory v sadě,
velikosti: 104–134 cm
(cena za 1 ks 90 Kč)

Kouzelné tričko

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

dostupné
také:

další vzor
ve 2baleni:
další vzor
ve 2baleni:

Tepláky Chip a Dale

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

180Kč

Bavlněné
tepláky 2 ks

pro holčičky, s vázáním
v pase a kapsami,
velikosti: 104–134 cm
(cena za 1 ks 90 Kč)

Sportovní obuv

se zapínáním na suchý zip, na výběr:
pro holčičky, velikosti: 22–31,
nebo pro chlapečky, velikosti: 22–32

180Kč

200Kč

Tepláky s kapsami
98 % bavlny a 2 % elastanu,
pro chlapečky,
velikosti: 104–134 cm

Jednobarevné
tepláky

180Kč

pro chlapečky,
s kapsami,
velikosti: 104–134 cm

150Kč

Mikina s hafany

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

70Kč
60Kč

Legínky se srdíčky
95 % bavlny a 5 % elastanu,
pro holčičky, s potiskem
na kolenech,
velikosti: 104–134 cm

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

HIT!

200Kč
Heboučký pulovr

pro holčičky, z měkkého
úpletu, s motivem mráčků,
velikosti: 104–134 cm

150Kč

250Kč

Mikina s kapucí

Ležérní pulovr

100% bavlna, pro kluky,
se zapínáním na zip a kapsami,
jednobarevná, velikosti: 134–170 cm

pro slečny, z měkkého úpletu,
s proužkovaným potiskem,
velikosti: 134–170 cm

120Kč
Kárované
legíny

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

Legíny
s puntíky

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

250Kč

100Kč
70Kč

Elastické džíny
bavlněné s přídavkem
elastanu, pro kluky,
s kapsami,
velikosti: 134–170 cm

Pruhované tričko

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

90Kč

Tričko s dlouhým
rukávem
100% bavlna, pro kluky,
velikosti: 134–170 cm

překvapí kvalitou,
okouzlí cenou

nabídka platí od 25. 8. 2022 do 7. 9. 2022
Pyžamo pro teenagery

100% bavlna, pro kluky, v sadě: tričko
s potiskem a jednobarevné kalhoty,
velikosti: 134–164 cm

150Kč

100Kč
Pyžamko
s dráčkem

100% bavlna,
pro kluky, v sadě:
tričko s potiskem
a jednobarevné
kalhoty, velikosti:
92–128 cm

150Kč

Pyžamko s bagrem
100% bavlna, pro chlapečky,
velikosti: 92–128 cm

180Kč

Pyžamo se smajlíky
100% bavlna, pro kluky,
s potiskem,
velikosti: 134–176 cm

‘organic’
Certified by ECOCERT
224049/1226442/1

‘organic’
Certified by ECOCERT
224049/1226442/1

ORGANICKÁ
BAVLNA

Boxerky
s různými
vzory 2 ks

95 % organické bavlny
a 5 % elastanu, pro chlapečky,
s potiskem, různé vzory v sadě,
velikosti: 92–128 cm
(cena za 1 ks 50 Kč)

100Kč

ORGANICKÁ
BAVLNA

Boxerky s potiskem zvířat 2 ks

95 % organické bavlny a 5 % elastanu,
různé vzory v sadě, velikosti: 134–164 cm
(cena za 1 ks 60 Kč)

120Kč

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

HIT!

180Kč
Pyžamo
s květinovým
potiskem

100% bavlna,
pro slečny,
velikosti: 134–176 cm

150Kč

Pyžamo s nápisem

100% bavlna, pro slečny, v sadě:
tričko s potiskem a jednobarevné kalhoty,
velikosti: 134–164 cm

150Kč
Pyžamko
s pejsky
100% bavlna,
pro holčičky,
s potiskem,
velikosti:
92–128 cm

70Kč

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

Ponožky pro slečny 4 páry

s vysokým obsahem bavlny a elastanem,
různé vzory v sadě, velikosti: 31–38
(cena za 1 pár 17,50 Kč)

Roztomilé
pyžamko*

100% bavlna,
pro holčičky, v sadě:
tričko s potiskem
a jednobarevné kalhoty,
velikosti: 92–128 cm

* Produkt je dostupný
ve vybraných prodejnách.

100Kč

60Kč

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

Vzorované ponožky 4 páry

s vysokým obsahem bavlny a elastanem,
pro holčičky, různé vzory v sadě,
velikosti: 23–30 (cena za 1 pár 15 Kč)

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

70Kč

Spodní košilka

95 % organické bavlny
a 5 % elastanu,
pro holčičky, s potiskem,
velikosti: 92–128 cm

‘organic’
Certified by ECOCERT
224049/1226442/1

‘organic’
Certified by ECOCERT
224049/1226442/1

ORGANICKÁ
BAVLNA

ORGANICKÁ
BAVLNA

60Kč
60Kč

‘organic’
Certified by ECOCERT
224049

Proužkované kalhotky 2 ks

ORGANICKÁ
BAVLNA

95 % organické bavlny a 5 % elastanu,
pro slečny, s potiskem, různé vzory
v sadě, velikosti: 134–176 cm
(cena za 1 kus 30 Kč)

70Kč

další vzor
ve 2balení:

95 % organické bavlny a 5 % elastanu,
pro holčičky, s potiskem, různé vzory
v sadě, velikosti: 92–128 cm
(cena za 1 kus 30 Kč)

Příjemný top 2 ks

Puntíkované
kalhotky 2 ks

95 % organické bavlny
a 5 % elastanu, pro slečny,
s potiskem, různé vzory
v sadě, velikosti: 134–176 cm
(cena za 1 kus 35 Kč)

‘organic’
Certified by ECOCERT
224049/1226442/1

ORGANICKÁ
BAVLNA

14.HCN.50033 HOHENSTEIN HTTI

Klasické
kalhotky 4 ks

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

60Kč

14.HCN.50033 HOHENSTEIN HTTI

70Kč

Kalhotky s kytičkami 4 ks

100% bavlna, pro slečny, s potiskem,
různé vzory v sadě, velikosti: 134–176 cm
(cena za 1 kus 17,50 Kč)

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

HIT!

40Kč

Skicák A4

20 listů, na výběr:
s bílými nebo
barevnými papíry

Gumovací pero
Bambino

20Kč

se speciální
gumou na víčku,
součástí balení jsou
2 náhradní náplně

Temperové barvy
Bambino

s atestovanými pigmenty, 12 barev,
12 nádobek po 20 ml
(cena za 1 ks 5 Kč)

15Kč

60Kč

Sešit A4

32 listů, na výběr:
čtverečkovaný nebo linkovaný

od

12Kč

dostupný
také:

Blok na kreslení A4

10 listů, na výběr:
s bílými papíry – 12 Kč,
s bílými papíry, papír 170 g – 20 Kč,
s barevnými papíry – 20 Kč

dostupný
také:

55Kč

Plastelína
Bambino

18 barev, v sadě 2 ks
se třpytkami
(cena za 1 ks 3,06 Kč)

dostupný
také:

20Kč
Náčrtník A5

80 listů, čtverečkovaný,
v polotvrdém obalu

30Kč

Voňavé
pastelky
12 barev

dřevěné
(cena za 1 ks 2,50 Kč)

překvapí kvalitou,
okouzlí cenou

nabídka platí od 25. 8. 2022 do 7. 9. 2022

Box na jídlo

Džbán Aquaphor
s filtrem

2komorový, se zavíráním na klipsy, objem 1,75 l,
rozměry: 19,5 x 11,5 x 11 cm, je možné mýt
v myčce a s odkrytým víčkem
ohřívat v mikrovlnné troubě

na filtry Aquaphor B15,
objem 2,8 l

150Kč

180Kč

dostupný
také:

dostupná
také:

Taška na jídlo s krabičkami
a chladicí vložkou

3 krabičky o různých velikostech:
1 ks – rozměry: 18,5 x 13 x 10,5 cm, objem 1,8 l;
2 ks – rozměry: 12 x 8,5 x 5 cm,
objem 360 ml; a chladicí vložka

200Kč

dostupný
také:

dostupná
také:

200Kč

Láhev Aquaphor City s filtrem

z organického skla s protiskluzovou úpravou, s těsným uzávěrem,
snadno se čistí, s vyměnitelným filtrem Aquaphor City,
který vydrží na 150 l, objem 500 ml

Box na jídlo s dětskými motivy
se zavíráním na klipsy, vidličkou
a přihrádkou, objem 1,15 l,
rozměry: 18 x 14 x 7,5 cm, je možné
mýt v myčce a s odkrytým víčkem
ohřívat v mikrovlnné troubě

50Kč

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

120Kč

HIT!

Běhoun na stůl

se zlatým potiskem,
rozměry: 40 x 150 cm

120Kč

Váza ve
stylu glamour

keramická, ve zlaté barvě,
na výběr:
Ø 11 cm, výška 24,5 cm – 120 Kč,
Ø 11,5 cm, výška 30 cm – 180 Kč

Elegantní stolek

dostupný
také:

se zrcadlovou deskou
na kovovém podstavci,
Ø 38 cm, výška 50 cm

740Kč
Dekorační
polštářek
s třásněmi

rozměry: 45 x 45 cm

250Kč
20.HCN.31516HOHENSTEINHTTI

dostupná
také:

300Kč

Deka se strukturovaným vzorem
rozměry: 180 x 200 cm

Taburet
se zlatým
ornamentem
velurový, Ø 34 cm,
výška 40 cm

600Kč

od

Závěsná dekorace

100Kč

se zrcátkem a třásněmi,
Ø 26 cm, výška 52 cm

120Kč

Úložný košík

velurový,
s metalickým potiskem,
na výběr tyto rozměry:
30 x 19 x 17 cm – 100 Kč,
33 x 23 x 20 cm – 150 Kč,
40 x 28 x 22 cm – 180 Kč

dostupný
také:

Svíčka ve skleněné dóze

150Kč

s víčkem, Ø 9 cm, výška 8,5 cm

120Kč

Velurový kufřík

s kovovými prvky,
rozměry: 20,5 x 14,5 x 10 cm

Originální stolní lampa
s kamenným podstavcem
a skleněným stínidlem,
Ø 12 cm, výška 41,5 cm

350Kč

200Kč

Stylová dekorace
na postavení i k zavěšení,
ve zlaté barvě,
Ø 24 cm, tloušťka 4,7 cm

dostupný
také:

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.

