
180 Kč

 od

Legínky nebo  
mikinka s aplikací
pro holčičky, s licenčním potiskem  
Zombie Dash, na výběr: legínky  
95 % bavlny a 5 % elastanu – 180 Kč;
nebo mikinka s vysokým obsahem  
bavlny, se zapínáním na zip  
a kapsami – 300 Kč, velikosti: 104–134 cm

překvapí kvalitou,  
 okouzlí cenou

Nabídka platí od 15. 9. 2022 do 21. 9. 2022 nebo do vyprodání zásob.

HIT!



Mikinka s kapucí
s vysokým obsahem bavlny,  
pro chlapečky, se zapínáním na zip,  
kapsami a licenčním potiskem  
Zombie Dash, velikosti: 104–134 cm

300 Kč

nabídka platí od 15. 9. 2022 do 21. 9. 2022
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou



120 Kč

Tričko  
s očičkama
100% bavlna, pro chlapečky,  
s aplikací a licenčním potiskem  
Zombie Dash, na výběr tyto  
velikosti: 74–98 cm nebo  
104–134 cm

Tepláčky  
s vázáním v pase

s vysokým obsahem bavlny, 
pro chlapečky, s kapsami, 

aplikací a licenčním potiskem 
Zombie Dash, na výběr tyto 
velikosti: 74–98 cm – 180 Kč 
nebo 104–134 cm – 200 Kč 

180 Kč

 od

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



250 Kč

Tričko  
s hláškou
100% bavlna,  
pro chlapečky,  
s licenčním potiskem  
Zombie Dash,  
velikosti: 104–134 cm

Tepláčky  
s písmeny

s vysokým obsahem  
bavlny, pro chlapečky,  

s vázáním v pase,  
klokaní kapsou,  

aplikací a licenčním  
potiskem Zombie Dash,  

velikosti: 104–134 cm 

Mikinka pro neposedy
s vysokým obsahem bavlny, pro chlapečky,  
s aplikací a licenčním potiskem Zombie Dash,  
velikosti: 104–134 cm

Tepláčky  
s kapsami
s vysokým obsahem bavlny,  
pro chlapečky, s vázáním  
v pase, nášivkou a licenčním  
potiskem Zombie Dash,  
velikosti: 104–134 cm 

250 Kč

120 Kč

200 Kč

Vyjádřete svůj názor na:
@pepco_czpepco.cz



180 Kč

180 Kč

Mikinka  
se strašidýlkem
s vysokým obsahem bavlny,  
pro chlapečky, s aplikací  
a licenčním potiskem Zombie Dash,  
velikosti: 74–98 cm

Mikinka na zip
s vysokým obsahem bavlny,  
pro chlapečky, s kapucí,  
kapsami a licenčním potiskem  
Zombie Dash, velikosti: 74–98 cm

Veselé tričko
100% bavlna,  

pro chlapečky,  
s licenčním potiskem  

Zombie Dash,  
velikosti: 74–98 cm

Parádní tepláčky
s vysokým obsahem bavlny, pro chlapečky,  
s vázáním v pase, kapsami, aplikací  
a licenčním potiskem Zombie Dash,  
velikosti: 74–98 cm 

Vtipné tepláčky 
s vysokým obsahem bavlny,  

pro chlapečky, s vázáním  
v pase, klokaní kapsou,  

aplikací a licenčním  
potiskem Zombie Dash,  

velikosti: 74–98 cm 

120 Kč

250 Kč

180 Kč

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



Cool tepláčky 
s vysokým obsahem bavlny,  
pro holčičky, s klokaní kapsou,  
aplikací a licenčním potiskem  
Zombie Dash, velikosti: 104–134 cm 

250 Kč

nabídka platí od 15. 9. 2022 do 21. 9. 2022
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou



250 Kč

180 Kč

Originální legínky
95 % bavlny a 5 % elastanu,  
pro holčičky, s aplikací  
a licenčním potiskem  
Zombie Dash, velikosti:  
74–98 cm

Roztomilá mikinka
s vysokým obsahem bavlny,  
pro holčičky, se zapínáním  
na zip, kapsami, aplikací  
a licenčním potiskem  
Zombie Dash, velikosti:  
104–134 cm

Tepláčky  
s klokaní kapsou

s vysokým obsahem  
bavlny, pro holčičky,  

s aplikací a licenčním  
potiskem Zombie Dash,  

velikosti: 74–98 cm 

Mikinka  
s bambulkami
s vysokým obsahem bavlny,  
pro holčičky, se zapínáním  
na zip, kapsami, aplikací 
a licenčním potiskem  
Zombie Dash, velikosti:  
74–98 cm

120 Kč

300 Kč

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



70 Kč

70 Kč

70 Kč

Mikinka s kočičkami 
100% bavlna, pro holčičky,  
s potiskem, velikosti: 74–98 cm

Mikinka s bobříky 
100% bavlna, pro chlapečky,  
s potiskem, velikosti: 74–98 cm

Tepláčky s nápisy
100% bavlna, pro holčičky,  
s vázáním v pase, kapsami  

a potiskem, velikosti: 74–98 cm

Pohodlné tepláčky 
100% bavlna, pro chlapečky,  
s vázáním v pase a potiskem,  
velikosti: 74–98 cm

70 Kč

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



Tričko pro malé  
vynálezce 
95 % bavlny a 5 % viskózy,  
pro chlapečky, s potiskem,  
velikosti: 104–134 cm

Jednobarevné tepláčky 
100% bavlna, pro chlapečky,  
s vázáním v pase, kapsami  
a nášivkou, velikosti: 104–134 cm

70 Kč

150 Kč

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



Puntíkované legínky
pro holčičky, s volánky a potiskem,  
velikosti: 104–134 cm

100 Kč

nabídka platí od 15. 9. 2022 do 21. 9. 2022
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou



70 Kč 70 Kč

Legínky  
s kytičkami 
pro holčičky,  
s potiskem,  
velikosti:  
104–134 cm

Legínky  
s něžným  
potiskem 

pro holčičky,  
velikosti:  

104–134 cm

Kouzelné tričko 
100% bavlna, pro holčičky,  
s gumičkami v rukávech  
a potiskem, velikosti:  
104–134 cm

Tričko se zvířátky 
100% bavlna, pro holčičky,  
s gumičkami v rukávech  
a potiskem, velikosti:  
104–134 cm

60 Kč

60 Kč

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. Ceny uvedené v letáku se mohou lišit  
od cen v prodejně.


