
NOVÁ  
 KOLEKCE

300 Kč

 od

Košilová bunda
s límečkem, kapsami,  

oválným spodním  
dílem a kostkovaným  

potiskem, na výběr: 
pro slečny, velikosti:  

134–170 cm – 300 Kč;  
nebo pro dámy,  

velikosti: S–L – 350 Kč

250 Kč

 od

Džíny  
s módním  
odřeným  
vzhledem
s kapsami, na výběr: 
pro slečny, střih mom fit, 
velikosti:  
134–170 cm – 250 Kč; 
nebo pro dámy,  
střih boyfriend, 
s přídavkem elastanu,  
velikosti: 36–44 – 300 Kč

HIT!

Nabídka platí od 8. 9. 2022 do 21. 9. 2022 nebo do vyprodání zásob.

překvapí kvalitou,  
 okouzlí cenou



300 Kč

250 Kč 200 Kč

350 Kč

300 Kč

250 Kč
Mikina s 3D aplikací  
bavlněná, pro dámy, s licenčním motivem  
Looney Tunes, velikosti: S–XXL

Košilová bunda  
pro slečny
s límečkem, kapsami,  
oválným spodním dílem  
a kostkovaným potiskem,  
velikosti: 134–170 cm 

Mikina s kapucí 
pro dámy, s kapsami,  
jednobarevná,  
velikosti: S–XXL

Košilová bunda  
pro dámy 

s límečkem, kapsami, oválným  
spodním dílem a kostkovaným  

potiskem, velikosti: S–L

Jednobarevné  
tepláky 

pro dámy, s kapsami,  
velikosti: S–XXL

Trendy džíny  
pro slečny, střih mom fit,  
s kapsami a odřeným  
vzhledem, velikosti:  
134–170 cm 

Džíny s kapsami 
s přídavkem elastanu,  

pro dámy, volný střih  
paper bag, velikosti:  

36–44

250 Kč

nabídka platí od 8. 9. 2022 do 21. 9. 2022
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou



600 Kč

250 Kč

120 Kč

150 Kč

200 Kč

120 Kč

300 Kč

250 Kč

Pohodlné džíny 
s přídavkem elastanu,  
pro dámy, volný střih,  
s kapsami, velikosti:  
36–44

Pulovr  
s ažurovým  
vzorem  
pro dámy, z měkkého  
úpletu, velikosti: S–XXL

Kostkovaná košile 
100% viskóza, pro dámy,  
s límečkem a kapsami,  
velikosti: 36–46

Tričko s véčkovým  
výstřihem 
90 % bavlny, 5 % elastanu  
a 5 % viskózy, pro dámy,  
s řasením vpředu,  
jednobarevné,  
velikosti: S–XXXL

Parka  
s umělou kožešinou  
pro dámy, zateplená,  
se zapínáním na zip a druky,  
s kapsami a kapucí,  
velikosti: 36–46

Úzké džíny 
s přídavkem elastanu,  
pro dámy, velikosti:  
36–44

Minisukně  
s ozdobnými  
knoflíky 
pro dámy, jednobarevná,  
velikosti: S–XXL

Top s květinovým  
potiskem 
pro dámy, volný střih,  
s prodlouženým a oválným  
spodním dílem, velikosti: S–XXL

Pulovr  
s pruhovanými rukávy
pro dámy, z měkkého, jemného úpletu,  
velikosti: S–XXXL150 Kč

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



180 Kč 180 Kč

280 Kč

150 Kč

Měkoučký pulovr 
pro slečny, velikosti:  

134–170 cm

Mikina Batman 
bavlněná, pro kluky, s kapucí,  
zapínáním na zip a licenčním  
potiskem, velikosti: 134–170 cm

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

Cool rolák  
pro slečny, z měkkého  
úpletu, velikosti:  
134–170 cm

Tepláky s vázáním v pase 
100% bavlna, pro kluky, s kapsami, 

 jednobarevné, velikosti: 134–170 cm

150 Kč

dostupný  
také:

   

dostupný  
také:

   

Vyjádřete svůj názor na:
@pepco_czpepco.cz



200 Kč 150 Kč

150 Kč 200 Kč

100 Kč200 Kč

Plyšová mikinka 
pro chlapečky, s kapucí,  

zapínáním na zip  
a kapsami, velikosti:  

104–134 cm

Pruhovaný  
pulovr 
100% bavlna,  
pro chlapečky,  
se zapínáním  
na rameni,  
velikosti:  
104–134 cm

Mikinka  
se srdíčkem 

100% bavlna,  
pro holčičky,  
s řasením na  

ramenech  
a gumičkou  

ve spodní části, 
 jednobarevná,  

velikosti:  
104–134 cm

Džíny  
s cargo kapsami 

s přídavkem elastanu,  
pro chlapečky, s vázáním  

v pase, velikosti: 104–134 cm

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

Pulovr s motýlky
pro holčičky, s aplikací  

s oboustrannými  
třpytkami, velikosti:  

104–134 cm

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



NOVINKA

 
Exkluzivně v PEPCO
Oskenujte si QR kód a objevte  
kompletní nabídku na www.pepco.cz *  Produkt je dostupný ve vybraných prodejnách. 

250 Kč

150 Kč

150 Kč

120 Kč
Body s ptáčky

100% organická  
bavlna,  

pro holčičky, 
velikosti:  

56–92 cm

Vzorované  
bryndáčky 3 ks*
univerzální velikost  
(cena za 1 kus 50 Kč) 

Roztomilý overal
100% organická bavlna,  
pro holčičky i chlapečky,  
s kapucí, velikosti:  
56–92 cm

Kouzelné legínky
100% organická bavlna,  

pro holčičky, velikosti: 74–98 cm

Příjemná mikinka* 
100% organická bavlna, pro holčičky  
i chlapečky, velikosti: 74–98 cm

Tepláčky s medvídky*
100% organická bavlna,  
pro chlapečky, velikosti: 74–98 cm150 Kč

120 Kč

Certified By CCPB SRL   
License No.  

CCPB/Q037/TB

‘organic’

Certified By CCPB SRL   
License No. CCPB/Q037/TB

‘organic’

Certified By CCPB SRL   
License No. CCPB/Q037/TB

‘organic’

Certified By CCPB SRL   
License No.  

CCPB/Q110/TB

‘organic’

Certified By CCPB SRL   
License No.  

CCPB/Q110/TB

‘organic’



*  Produkt je dostupný ve vybraných prodejnách. 

300 Kč

150 Kč

200 Kč

250 Kč

150 Kč

300 Kč

150 Kč

Flanelová košile  
100% bavlna, pro chlapečky,  
s límečkem, kapsičkou  
a kostkovaným potiskem,  
velikosti: 74–98 cm

Souprava  
pro holčičky

100% bavlna, v soupravě:  
tričko s potiskem  

a manšestrová sukýnka 
s kšandami a kapsami,  

velikosti: 74–98 cm

Halenka s volánky  
100% bavlna, pro holčičky,  
se zapínáním na knoflíčky  
a kostkovaným potiskem,  
velikosti: 74–98 cm

Souprava pro miminka 
100% bavlna, pro holčičky, v soupravě:  
pulovr a legínky, velikosti: 74–98 cm

Souprava  
pro chlapečky*
100% bavlna, v soupravě: tričko  
s potiskem a manšestrové kalhoty  
s kšandami, kapsami a nápisem,  
velikosti: 74–98 cm

Souprava  
na chladnější dny 
100% bavlna, pro chlapečky,  
v soupravě: pulovr se  
strukturálním vzorem  
a zapínáním na boku  
a tepláčky, velikosti:  
56–86 cm

Manšestrové  
šatičky

100% bavlna, pro holčičky, 
se zapínáním na knoflíky  

a volány, na výběr:  
s potiskem nebo  

jednobarevné,  
velikosti: 74–98 cm

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



300 Kč

70 Kč

300 Kč

200 Kč

300 Kč

Dámské pyžamo 
flísové, s licenčními motivy Bambi, v soupravě:  

tričko s aplikací a vázáním ve spodní části  
a kalhoty s potiskem, velikosti: S–XL

Pyžamo  
s potiskem 
100% bavlna, pro dámy,  
s licenčním motivem Bambi,  
v soupravě: tričko s vázáním  
ve spodní části a kalhoty,  
velikosti: S–XL

Župan z veluru 
pro dámy, s páskem  
a potiskem, velikosti:  
S/M nebo L/XL

Noční košile  
s nápisem

bavlněná, pro dámy,  
s potiskem, velikosti:  

S–XXL

Ponožky Bambi 2 páry
bavlněné s přídavkem elastanu,  
pro dámy, s licenčními vzory,  
různé vzory v sadě, velikosti: 35–42  
(cena za 1 pár 35 Kč)

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

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI



350 Kč

70 Kč

250 Kč

120 Kč

 od

120 Kč

 od

Závěsná dekorace
potisk na látce, 
rozměry: 30 x 40 cm

Pletený košík 
z přírodních materiálů, s víkem a úchytkou,  
na výběr: ø 22 cm, výška 12,5 cm – 120 Kč;  
ø 26 cm, výška 15,5 cm – 150 Kč

Obal  
na květináč  
pletený z přírodních 
materiálů, s ochrannou  
fólií, na výběr: ø 23 cm, 
výška 13 cm – 120 Kč;  
ø 25 cm, výška 18 cm – 180 Kč

Přehoz na postel 
s kostkovaným vzorem 
100% bavlna, rozměry: 160 x 220 cm

Lucerna se šňůrkou 
keramická, ažurová,  

ø 16 cm, výška 21,5 cm

Souprava  
ložního prádla 
z mikrovlákna, povlečení  
na peřinu 140 x 200 cm  
a povlak na polštář 70 x 80 cm

300 Kč

dostupný  
také:

   

dostupná  
také:

   

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

19.HCN.68889 HOHENSTEIN HTTI

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI



90 Kč

120 Kč

480 Kč

350 Kč

70 Kč

Obal  
na květináč  
se vzorem 
keramický,  
ø 13,5 cm, 
výška 13,2 cm

Dvoubarevný  
obal na květináč 
keramický, na nožičkách, 
ø 13,5 cm, výška 14 cm

Stojan  
na květináč 

kovový, s dřevěným 
rámem, rozměry:  

25 x 23 x 50 cm

Konferenční stolek
na kovových nohách, skládací,  
ø 48 cm, výška 50 cm

Keramický  
obal na květináč 
dvoubarevný, ø 13,5 cm,  
výška 13 cm

Skleněná LED lampa 
stolní, na kovovém podstavci,  
ø 15 cm, výška 19 cm

250 Kč

nabídka platí od 8. 9. 2022 do 21. 9. 2022
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou



250 Kč

180 Kč

300 Kč

180 Kč

100 Kč

Originální  
dekorace 
keramická, s umělou  
rostlinkou, ø 11 cm,  
výška 15 cm

Moderní obraz 
v rámu, rozměry:  
42,5 x 52,5 x 2,5 cm

Dekorační  
polštářek
rozměry: 35 x 50 cm

Stropní svítidlo  
ve tvaru diamantu
kovové, rozměry: 20 x 20 x 23 cm 

Deka s třásněmi  
100% bavlna,

rozměry: 130 x 160 cmKovový obal na květináč 
na podstavci, na výběr tyto rozměry:  
12,5 x 12,5 x 36 cm – 120 Kč; 
15 x 15 x 50 cm – 180 Kč;  
17,5 x 17,5 x 66,5 cm – 420 Kč

Obal na květináč  
s miskou 
keramický, ø 13,5 cm,  
výška 13,2 cm

200 Kč

120 Kč

 od

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

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI



350 Kč

120 Kč

70 Kč

300 Kč

Sada misek 3 ks  
kovové, s plastovými víčky, 
v sadě: 
objem 1,8 l, ø 20 cm;  
objem 2,8 l, ø 22 cm;  
objem 4,8 l, ø 26 cm 

Stojan 
na papír
kovový, ve zlaté  
barvě, ø 15 cm, 
výška 28,5 cm

Odkapávač na nádobí 
kovový, ve zlaté barvě, 

rozměry: 46 x 26 x 15 cm

Košík na ovoce 
kovový, ve zlaté barvě, 
ø 23 cm

Pomůcky do kuchyně 
kovové, ve zlaté barvě, 

na výběr: škrabka na zeleninu – 70 Kč 
nebo lis na česnek – 120 Kč

70 Kč

 od

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.


