
HIT!

Mikina nebo tepláky pro děti
100% bavlna, s potiskem s licencí Looney Tunes, 
na výběr: mikina nebo tepláky pro děvčata nebo 
chlapce, velikosti: 104–134 cm – 150 Kč, mikina nebo 
tepláky pro chlapce, velikosti: 134–170 cm – 180 Kč 

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

Nabídka platí od 11. 8. 2022 do 24. 8. 2022 nebo do vyprodání zásob.

překvapí kvalitou, 
 okouzlí cenou

150 Kč

 od



250 Kč

 od

150 Kč

Halenka 
s límcem 
100% viskóza, 
pro dámy, 
s manžetami, 
oválným lemem, 
zapínáním 
na knofl íky 
a potiskem 
s licencí 
Looney Tunes, 
velikosti: 36–46

Cool mikina  
100% bavlna, pro slečny, 
s potiskem s licencí 
Looney Tunes, velikosti: 
134–170 cm

Pohodlné tepláky  
100% bavlna, pro slečny, 
s potiskem s licencí 
Looney Tunes, velikosti: 
134–170 cm

Mikina 
nebo tepláky 
pro holčičky 
100% bavlna, s potiskem 
s licencí Looney Tunes, 
velikosti: 104–134 cm 

Tepláky nebo mikina s kapucí
pro dámy, bavlněné, s potiskem s licencí Looney Tunes, 
velikosti: S–XXL, na výběr: tepláky s gumou a šňůrkou 
v pase – 250 Kč nebo mikina s kapucí – 300 Kč

Tričko pro dámy
100% bavlna, s potiskem 
s licencí Looney Tunes, 
na výběr: s výstřihem do V, 
velikosti: S–XXXL – 150 Kč,
nebo s plastickým motivem, 
velikosti: S–XXL – 180 Kč

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

150 Kč

 od

180 Kč

180 Kč

250 Kč

dostupné 
také:

dostupná 
také:

nabídka platí od 11. 8. 2022 do 24. 8. 2022
překvapí kvalitou, 
     okouzlí cenou



120 KčKčKččKKčč

90 Kč

150 Kč

Tričko 
pro teenagery 
100% bavlna, pro chlapce, 
s potiskem s licencí 
Looney Tunes, 
velikosti: 134–170 cm

Tričko 
pro teenagery 
100% bavlna, 
pro chlapce, 
s potiskem s licencí 
Looney Tunes, 
velikosti: 134–170 cm

Bavlněné tepláky   
100 % bavlna, pro chlapce, 
s vázáním v pase, kapsami 
a potiskem s licencí 
Looney Tunes, velikosti: 
134–170 cm

Tričko s oválným lemem 
100% bavlna, pro holčičky a slečny, 

s potiskem s licencí Looney Tunes, 
na výběr velikosti: 104–134 cm – 90 Kč 

nebo 134–170 cm – 120 Kč

Trendy mikina  
100% bavlna, pro chlapce, 
s potiskem s licencí 
Looney Tunes, velikosti: 
134–170 cm

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

Mikina 
nebo tepláky 
100% bavlna, pro chlapce, 
s potiskem s licencí
Looney Tunes, velikosti: 
104–134 cm

180 Kč
90 Kč

 od

180 Kč

dostupné 
také:

dostupné 
také:

dostupná 
také:

dostupné
také:

dostupné 
také:

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



Plyšové chrastítko* 
postavička s licencí Looney Tunes, 
na výběr: Sylvester nebo Tweety 

90 Kč

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

   

Veselé legínky 
100% bavlna, s potiskem s licencí 

Looney Tunes, na výběr: pro holčičky, 
velikosti: 56–86 cm – 60 Kč 

nebo pro chlapečky, 
velikosti: 62–92 cm – 70 Kč

Rozkošný komplet
pro holčičky, v soupravě: 

mikina s kapucí, 100% bavlna, 
a legíny, 95 % bavlny 

a 5 % elastanu, s potiskem 
s licencí Looney Tunes, 

velikosti: 74–98 cm

Pohádkový komplet  
100% bavlna, pro chlapečky, v soupravě: 
mikina a tepláky, s potiskem s licencí 
Looney Tunes, velikosti: 74–98 cm

Body pro miminka 
95 % bavlny a 5 % elastanu, 
na výběr: pro holčičky nebo 
chlapečky, s potiskem 
s licencí Looney Tunes, 
velikosti: 62–92 cm

16.HBD.79596 HOHENSTEIN HTTI

www.tuv.com 
nr TP 50540592

* Výrobek je dostupný 
ve vybraných prodejnách. 

Body 
s ozdobným lemováním 
95 % bavlny a 5 % elastanu, pro holčičky, 
s potiskem s licencí Looney Tunes, 
velikosti: 62–92 cm

90 Kč

90 Kč

60 Kč

 od

200 Kč

250 Kč

dostupný 
také:

dostupný 
také:

Vyjádřete svůj názor na:
@pepco_czpepcocz



120 Kč

 od

200 Kč180 Kč

Boxerky 2 ks 
bavlněné s elastanem, pro chlapce, s potiskem 
s licencí Looney Tunes, různé vzory v sadě, na výběr 
velikosti: 92–128 cm – 120 Kč nebo 134–176 cm – 150 Kč
(cena za 1 kus 60 Kč nebo 75 Kč)

Pyžamko pro chlapečky 
100% bavlna, s potiskem s licencí 
Looney Tunes, velikosti: 92–128 cm

Ponožky 2 páry 
bavlněné s elastanem, pro chlapce, 
s potiskem s licencí Looney Tunes, 
různé vzory v sadě, na výběr velikosti: 
23–30 – 50 Kč nebo 31–42 – 60 Kč 
(cena za 1 pár 25 Kč nebo 30 Kč)

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

Pyžamo 
pro chlapce

100% bavlna, s potiskem 
s licencí Looney Tunes, 

velikosti: 134–176 cm

Pyžamko 
pro holčičky 

100% bavlna, s potiskem 
s licencí Looney Tunes, 

velikosti: 92–128 cm

Pyžamo 
pro slečny 

100% bavlna, s potiskem 
s licencí Looney Tunes, 

velikosti: 134–176 cm

SHGO 045544

17.HCN.25884

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

50 Kč

 od

180 Kč

200 Kč

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



300 Kč 200 Kč

Jednokomorový 
batoh 
se zapínáním na zip, 
vnější kapsou na zip, 
vyztuženými zády, 
nastavitelnými ramenními 
popruhy a potiskem 
s licencí Looney Tunes, 
rozměry: 29 x 40 x 15 cm

Sáček na boty 
na nošení na zádech, 
s potiskem s licencí 
Looney Tunes, 
rozměry: 34 x 43,5 cm

Kuličkové pero 
2 ks 
s potiskem s licencí Looney 
Tunes, různé vzory v sadě 
(cena za 1 kus 17,50 Kč)

Zápisník A5 
80 listů, čtverečkovaný, 

s obalem s vyšívanou 
aplikací s licencí 

Looney Tunes

Kosmetická taštička 
se zapínáním na zip a potiskem 
s licencí Looney Tunes, 
rozměry: 17 x 11 x 10 cm

Dvojkomorový penál 
se zapínáním na zip, úchytkou a potiskem 
s licencí Looney Tunes

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

70 Kč

35 Kč 120 Kč

40 Kč

dostupný 
také:dostupné 

také:

    

dostupný 
také:

dostupný 
také:

nabídka platí od 11. 8. 2022 do 24. 8. 2022
překvapí kvalitou, 
     okouzlí cenou



180 Kč 180 Kč

180 Kč

120 Kč

Kovová láhev 
s brčkem na pití 
a potiskem 
s licencí 
Looney Tunes, 
objem 500 ml 

3D penál 
dvojkomorový, 

se zapínáním na zip 
a potiskem s licencí 

Looney Tunes

Sada 
psacích potřeb  
s potiskem s licencí Looney Tunes, 
sada obsahuje: kovový penál, 
sešit A5, pero, 6 pastelek, tužku, 
gumu, ořezávátko a pravítko, 
v taštičce na zip 

Zápisník A5
80 listů, čtverečkovaný, 

s obalem s metalizovanými 
prvky a potiskem s licencí 

Looney Tunes

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

Plyšová hračka 
postavička s licencí  
Looney Tunes, výška 30 cm, 
na výběr: Bugs Bunny, 
Tasmánský čert nebo Tweety

Taška na obědy 
s potiskem s licencí 
Looney Tunes, rozměry: 
26 x 11,5 x 24 cm

120 Kč

60 Kč

dostupný 
také:

    

dostupný 
také:

dostupná  
také:

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



120 Kč

60 Kč

350 Kč

Souprava 
deka a polštář
s potiskem s licencí 
Looney Tunes, v soupravě: 
deka, rozměry: 130 x 170 cm, 
polštář, rozměry: 40 x 40 cm

Sada ložního prádla 
100% bavlna, s potiskem s licencí 
Looney Tunes, v sadě: povlečení 

na peřinu, rozměry: 140 x 200 cm 
a povlak na polštář, rozměry: 

70 x 80 cm

Skládací box 
s potiskem s licencí Looney Tunes, 

rozměry: 30 x 30 x 30 cm

Heboučký 
polštářek
s potiskem 
s licencí 
Looney Tunes,
rozměry: 
40 x 40 cm

Skládací koš
s potiskem s licencí Looney Tunes,

rozměry: 35 x 35 x 55 cm

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

SH025 179771 TESTEX

SH025 179771 TESTEX

2015OK0629 AITEX

250 Kč

90 Kč

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



50 Kč

50 Kč

250 Kč

35 Kč

Sada lepicích papírků  
v zápisníčku, s potiskem, 
dostupné různé vzory

Pěkný sešit 
na výběr: s deskami s neónovým 
potiskem, A5, 80 listů – 30 Kč,
s deskami s holografi ckým 
potiskem, A4, 100 listů, 
linkovaný – 60 Kč Kouzelný batoh 

jednokomorový, s vnější 
kapsou, zapínáním na zip, 
nastavitelnými ramenními 
popruhy a povrchovou 
úpravou s holografi ckým 
efektem, rozměry: 
38,5 x 29 x 18 cm

Sada per 3 ks 
s fi gurkami, různé vzory 
a barvy v sadě 
(cena za 1 kus 16,67 Kč)

Sada psacích 
potřeb 5 prvků 
s potiskem s dinosaury, 
v sadě: pero, tužka, guma, 
ořezávátko a pravítko

Taška 
s potiskem 
se šňůrkami 
na nošení 
na zádech, 
rozměry: 
33 x 43 x 0,2 cm

Školní batoh 
dvojkomorový, se zapínáním 
na zip, vnější kapsou na zip, 
dvěma bočními kapsami, 
nastavitelnými ramenními 
popruhy, vyztuženými zády, 
výplní z pěny typu EVA 
a potiskem s licencí Spiderman, 
voděodolný, rozměry: 
38 x 27 x 15 cm

Sada gum  
různé barvy v sadě, 

na výběr: dinosauři, 4 ks 
nebo zvířátka, 3 ks

Penál 
s bambulkou 
se zapínáním na zip 

a holografi ckým efektem 

30 Kč

 od 30 Kč

480 Kč

20 Kč

30 Kč

dostupná 
také:

    

dostupná 
také:

      

dostupný 
také:

    

dostupná 
také:

    

dostupná 
také:

dostupná 
také:

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



20 Kč

50 Kč

60 Kč

90 Kč

Oboustranná 
pera 12 barev 
s 2 hroty různé síly
(cena za 1 kus 5 Kč)

Sada 
na geometrii

 v sadě: mechanická 
tužka s náplněmi, kružítko,

 guma, 2 trojúhelníky, 
úhloměr a pravítko

Kovový stojan  
na psací potřeby

Sada 
pastelek 
36 ks  
různé typy: 
9 akvarelových, 
9 metalických, 
9 na skicování 
a 9 tužek

Sešit na předměty A5 
60 listů, na výběr: čtverečkovaný 
na zeměpis, dějepis, biologii, 
matematiku, fyziku, chemii nebo 
linkovaný na jazyky

Vodové 
barvy 

21 barev 
se štětcem 

v sadě

LED lampa 
s ohebným ramenem, dotykovým 
senzorem pro zapínání, vypínání 
a plynulou změnu jasu světla, 
energeticky úsporná, s vestavěnou 
baterií, rozměry: 20,6 x 11 x 33,5 cm

350 Kč

60 Kč

35 Kč

nabídka platí od 11. 8. 2022 do 24. 8. 2022
překvapí kvalitou, 
     okouzlí cenou



90 Kč

150 Kč

150 Kč

180 Kč

Tylová sukýnka  
s podšívkou, stříbrnou 

gumou v pase 
a blyštivým potiskem, 
velikosti: 104–134 cm Kárované 

šatičky 
se zapínáním 
vzadu a nařasením 
v pase, velikosti: 
104–134 cm

Polo tričko s kapsou 
100% bavlna, pro chlapečky, 
s límcem a potiskem, 
velikosti: 104–134 cm

Džíny s elastanem 
pro chlapečky, s gumou a vázáním 

v pase, kapsami a ohrnutými 
nohavicemi, velikosti: 104–134 cm

Bílá košile* 
100% bavlna, 

pro chlapečky, 
s límcem 

a manžetami, 
velikosti: 

116–134 cm

Kalhoty pro fešáky 
98 % bavlny a 2 % elastanu, 
pro chlapečky, s kapsami 
a ohrnutými nohavicemi, 
velikosti: 104–134 cm

* Výrobek je dostupný ve vybraných prodejnách. 

180 Kč

90 Kč

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



100 Kč

120 Kč
150 Kč

120 Kč

150 Kč

KKKKKččč

Jednobarevné přezůvky 
se zapínáním na suchý zip, na výběr: 
pro slečny, velikosti: 32–36 nebo 
pro chlapce, velikosti: 33–36

Hravé přezůvky 
se zapínáním na suchý zip, na výběr: pro holčičky, 
s licencí L.O.L. Surprise!, velikosti: 22–31, nebo 
pro chlapečky, s licencí Spiderman, velikosti: 22–32

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

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

Kalhoty 
s vázáním v pase 

98 % bavlny a 2 % elastanu, 
pro chlapce, s kapsami, 

velikosti: 134–170 cm

Tričko s potiskem 
100% bavlna, pro chlapce, 

velikosti: 134–170 cm

90 Kč

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.


