250Kč

překvapí kvalitou,
okouzlí cenou

Stylový závěs

sametový,
rozměry: 135 x 260 cm

SHHO 094418 TESTEX

180Kč

HIT!

Stolní lampa

se sametovým stínidlem
a kovovým podstavcem,
rozměry: 17 x 17 x 39 cm

www.tuv.com
ID 1111230416:

NOVÁ

KOLEKCE
Nabídka platí od 22. 9. 2022 do 5. 10. 2022 nebo do vyprodání zásob.

překvapí kvalitou,
okouzlí cenou

nabídka platí od 22. 9. 2022 do 5. 10. 2022

180Kč

250Kč

Sametový
polštářek

Stylový závěs

sametový,
rozměry: 135 x 260 cm

rozměry: 35 x 50 cm

SHHO 094418 TESTEX

180Kč
Stolní lampa

se sametovým stínidlem
a kovovým podstavcem,
rozměry: 17 x 17 x 39 cm

www.tuv.com
ID 1111230416:

Vonná svíčka

ve skleněné dóze, s kovovým
víčkem, na výběr různé vůně
a barvy, ø 13,5 cm, výška 8 cm

120Kč 250Kč
Nadýchaná deka

od

70Kč

z mikrovlákna,
rozměry: 130 x 170 cm

Skládací box

s potiskem, na výběr
tyto rozměry:
32 x 32 x 32 cm – 70 Kč,
s okénkem, uzavíratelný,
30 x 30 x 30 cm – 120 Kč

dostupná
také:

SHHO 094418 TESTEX

dostupný
také:

250

Kč

Kovový obal na květináč

na kovových nohách, rozměry: 15 x 15 x 50 cm

Úložný box

na výběr tyto rozměry:
24 x 14 x 10 cm – 50 Kč;
s rukojeťmi: 27 x 17 x 12 cm – 60 Kč,
34 x 20 x 14 cm – 90 Kč;
s víkem a rukojeťmi:
38 x 24 x 17 cm – 120 Kč,
42 x 28 x 19 cm – 150 Kč

od

dostupný
také:

50Kč

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

HIT!

Podzimní dekorace

Skleněná váza

rozměry: 48,5 x 41,5 x 7 cm

s dřevěnou dekorací,
ø 14,5 cm, výška 23 cm

120Kč

300Kč 120Kč
Keramická
sova

dekorace, rozměry:
13 x 9,8 x 15,3 cm

70Kč

Dekorace dýně

keramická, s měkkým
povrchem, rozměry:
ø 9,5 cm, výška 9 cm

740Kč
Měkký taburet

s geometrickým vzorem,
rozměry: 38 x 38 x 38 cm

od

60Kč

Bambusový košík
s látkovou podšívkou,
na výběr tyto rozměry:
21 x 14 x 12 cm – 60 Kč,
30 x 18 x 18 cm – 120 Kč,
33 x 22 x 20 cm – 150 Kč,
36 x 26 x 22 cm – 180 Kč,
39 x 29 x 24 cm – 250 Kč

Vyjádřete svůj názor na:
pepcocz

@pepco_cz

120Kč
Sada
porcelánových
hrnků 2 ks
se zlatými prvky,
objem 360 ml
(cena za 1 kus 60 Kč)

300Kč
Džbán
s ohřívačem
od

90Kč

Snídaňová souprava

z kameniny, na výběr:
dezertní talíř, ø 21 cm – 90 Kč,
hluboký talíř, ø 15,4 cm – 120 Kč,
mělký talíř, ø 26,5 cm – 150 Kč

70Kč

Kameninový hrnek
objem 380 ml

z borosilikátového skla,
odolný vůči vysokým
i nízkým teplotám,
vhodný na ohřívání
v mikrovlnce a mytí
v myčce na nádobí,
objem 1,5 l

200Kč
Nerezová
termoláhev
objem 530 ml

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

50Kč
Stojan na
papírové
utěrky

kovový,
výška
28,5 cm

Sada nožů
v bloku 4 ks

nerezová, blok
s potiskem dřeva, v sadě:
kuchyňský nůž, délka 20 cm,
univerzální nůž, délka 20 cm,
nůž na chléb, délka 19,5 cm,
nůž na zeleninu a ovoce,
délka 9 cm

250Kč

HIT!

Mlýnek na pepř
dřevěný, s keramickými
čepelemi, výška 30 cm

250Kč

Košík na ovoce

kovový, ø 23 cm

90Kč
300Kč

Odkapávač
na nádobí

kovový, s dřevěnými rukojeťmi,
rozměry: 46 x 26 x 18 cm

Kovový chlebník

s bambusovým víkem
a přední otevírací částí,
rozměry: 35,5 x 21,5 x 20 cm

480Kč

překvapí kvalitou,
okouzlí cenou

nabídka platí od 22. 9. 2022 do 5. 10. 2022

Stojan
na kartáčky

keramický

90Kč

Dávkovač
na mýdlo
keramický

od

70Kč

120Kč
Bavlněný ručník
14.HPK.51859 HOHENSTEN HTTI

na výběr tyto rozměry:
50 x 100 cm – 120 Kč,
70 x 140 cm – 250 Kč

180Kč 250Kč

Koupelnová předložka
SH025 176864 TESTEX

s měkkým a jemným vlasem,
rozměry: 50 x 80 cm

Odpadkový koš
do koupelny

kovový, s pedálem, objem 10 l

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

HIT!

od

70Kč

Doplňky
do kuchyně

na výběr: kartáč
na mytí nádobí,
ohebný, kulatý – 35 Kč;
s protiskluzovými
silikonovými rukojeťmi:
kartáč na mytí
nádobí – 35 Kč,
kartáč na čištění
lahví – 35 Kč

Plochý
trojúhelníkový
mop
s teleskopickou
kovovou
holí – 150 Kč,
vyměnitelný
návlek – 70 Kč

35Kč

90Kč
Úklidová sada

smetáček s lopatkou – 90 Kč;
prachovka, z mikrovlákna – 90 Kč

Odpadkový koš BranQ
na tříděný odpad, s rukojetí,
na výběr: koš na papír,
sklo nebo plast,
objem 10 l

90Kč

480Kč

Sušák na prádlo
Casa Si
kovový, skládací,
rozměry po rozložení:
128 x 63,5 x 128 cm,
rozměry po složení:
63,5 x 159 x 2,5 cm

od

90Kč

Box Shell s víkem

s pruhovanou texturou,
na výběr:
objem 6 l – 90 Kč,
objem 13 l – 150 Kč

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

390Kč

200Kč

Zimní bunda
s kapucí

Heboučký pulovr

z měkkého úpletu,
s bambulkami,
velikosti: 104–134 cm

pro holčičky,
s kožešinovými prvky,
zapínáním na zip,
kapsami a potiskem,
velikosti: 104–134 cm

Mikina
pro detektivy

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

70Kč
350Kč
Zimní bunda
Spiderman

pro chlapečky,
se zapínáním na zip,
kapsami a licenčním
potiskem, velikosti:
104–134 cm

180Kč
Mikinka nebo
tepláčky
Minnie Mouse

z veluru, pro holčičky,
s aplikací, velikosti: 104–134 cm

180Kč
Džíny s kapsami
s přídavkem elastanu,
pro chlapečky,
s výšivkou na kapse,
velikosti: 104–134 cm

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

90Kč

Ležérní mikina
s kapucí nebo
tepláky

250Kč

Praktická ledvinka

pro slečny, 1komorová,
se zapínáním na zip,
nastavitelným popruhem
a licenčním potiskem FlyHigh

180Kč
90Kč
Ponožky
unisex 2 páry

s vysokým obsahem
bavlny a elastanem,
pro slečny nebo pro kluky,
s licenčním vzorem FlyHigh,
různé vzory v sadě,
velikosti: 31–38
(cena za 1 pár 30 Kč)

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX

pro slečny, s vyšívaným
licenčním nápisem FlyHigh,
obvod: 54–56 cm

1komorový, se zapínáním
na zip, vnější kapsou
se zapínáním na zip,
nastavitelnými
popruhy a licenčním
potiskem FlyHigh

300Kč

pro kluky, s licenční
výšivkou FlyHigh,
obvod: 54–56 cm

Čepice s výšivkou

Batoh
pro teenagery

100% bavlna, pro slečny,
s kapsami a licenčním
potiskem FlyHigh,
velikosti: 134–170 cm

Čepice
s nápisem

HIT!

Bavlněná mikina
nebo tepláky

pro kluky, s kapsami
a licenčním potiskem FlyHigh,
velikosti: 134–170 cm

60Kč 300Kč

překvapí kvalitou,
okouzlí cenou

350Kč
Prošívaný batoh
s vnější kapsou
se zavíráním na zip,
uchem a nastavitelnými
ramenními popruhy,
s licencí Cardio Bunny

dostupný
také:

nabídka platí od 22. 9. 2022 do 5. 10. 2022

350Kč
Mikina nebo
tepláky s potiskem

bavlněné, s licencí
Cardio Bunny, na výběr:
mikina nebo tepláky
volného střihu, s kapsami,
velikosti: XS–XL

600Kč

Bunda s kapucí

prošívaná, se zapínáním
na patentky, kapsami
a oválným spodním
okrajem, s licencí
Cardio Bunny,
velikosti: S–L

dostupná
také:

70Kč

Dámské ponožky
2 páry*

350Kč

Sportovní obuv
pro dámy, s licencí
Cardio Bunny,
velikosti: 36–41

dostupná
také:

s vysokým obsahem bavlny,
s licencí Cardio Bunny,
různé vzory v sadě,
velikosti:
35–38, 39–42
(cena za 1 pár 35 Kč) 20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI
* Produkt je dostupný ve vybraných prodejnách.

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

300Kč
Taška
přes rameno
prošívaná, s licencí
Cardio Bunny

HIT!

350Kč
Outdoorová
mikina s kapucí
nebo tepláky
bavlněné, s licencí
Cardio Bunny,
na výběr: mikina
nebo tepláky
volného střihu,
s kapsami,
velikosti: XS–XL

dostupná
také:

180Kč
Pletená čepice
s hustou vazbou
a nášivkou, univerzální
velikost

Elegantní top

z viskózy, s přídavkem elastanu,
s rozparkem vpředu a licencí
Cardio Bunny, velikosti: XS–XL

250Kč

Taška na láhev

prošívaná, s nastavitelným
popruhem, s licencí Cardio Bunny

180Kč

INTERTEK je nadnárodní společnost, která se zaměřuje na kontrolu kvality a bezpečnosti produktů určených
pro průmyslová odvětví po celém světě. Certifikát komplexního zajištění kvality INTERTEK potvrzuje funkční
vlastnosti produktu deklarované výrobcem.

Kotníkové kozačky*

• pevná, protiskluzová podrážka

se zesílenou přední částí a elastickými pásky
na bocích, s pevnou protiskluzovou podrážkou
a vysokým svrškem stabilizujícím kotník, na výběr:
pro slečny, velikosti: 32–37 – 300 Kč,
nebo pro dámy, velikosti: 36–41 – 420 Kč

• voděodolná povrchová úprava, která usnadňuje udržování
obuvi v čistotě
• vnitřní zateplení

od

300Kč

• vysoký svršek stabilizující kotník
• boty pro nejmenší mají jednoduché obouvání na zip
nebo suchý zip

250Kč

Zateplené
kotníkové boty

300Kč

pro chlapečky,
se zapínáním
na suchý zip,
velikosti: 22–32

Chlapecké
kotníkové boty

250Kč

zateplené, šněrovací,
velikosti: 33–39

Šněrovací zimní boty
pro holčičky, zateplené,
s umělou kožešinkou
na okrajích, velikosti: 22–31

200Kč

Kozačky
pro slečny
zateplené,
velikosti: 32–37

180Kč
Buďte s námi v kontaktu

250Kč
Roztomilé kozačky
pro holčičky, zateplené,
s umělým kožíškem
na okrajích, velikosti: 22–31

Kozačky
s umělým
kožíškem

pro dámy, zateplené,
velikosti: 36–41

* Produkt je dostupný ve vybraných prodejnách.
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.

