překvapí kvalitou,
okouzlí cenou

Zářivý
podzim

od

120Kč
Mikina sherpa

se zapínáním na zip pod krkem, různé
vzory a barvy, na výběr: pro holčičky,
velikosti: 104–134 cm – 120 Kč;
pro pány, velikosti: M–XXL, nebo
pro dámy, velikosti: S–XXL – 250 Kč

HIT!
Nabídka platí od 6. 10. 2022 do 19. 10. 2022 nebo do vyprodání zásob.

překvapí kvalitou,
okouzlí cenou

250Kč

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

nabídka platí od 6. 10. 2022 do 19. 10. 2022

120Kč

Mikina pro dámy

typ sherpa, se zapínáním
na zip pod krkem
a potiskem, velikosti: S–XXL

HIT!

Bavlněný top

pro dámy, s kulatým výstřihem
a vrstveným vzhledem,
jednobarevný, velikosti: S–XXXL

150Kč

Čepice s bambulí

pro dámy, s ohrnovacím okrajem,
z teploučkého, měkkého úpletu,
univerzální velikost

vrstvený vzhled
na zádech

120Kč

90Kč

Mikinka
pro chlapečky

Prstové rukavice

typ sherpa, se zapínáním na
zip pod krkem a potiskem,
velikosti: 74–98 cm

180Kč

pro dámy, 2vrstvé,
s prodlouženou manžetou
a 3D vzorem, univerzální velikost

Kostkovaná
košile

Mikina pro slečny
typ sherpa, se zapínáním
na zip pod krkem,
potiskem a kapsou,
velikosti: 134–170 cm

100% viskóza, pro dámy,
s kapsami a pásky
na ohrnutí rukávů,
velikosti: 36–46

200Kč

200Kč

120Kč
120Kč

Jednobarevné legíny

pro dámy, lyžařský střih, s gumičkou
pod patou, velikosti: S–XXL

180Kč

Mikinka pro holčičky
typ sherpa, se zapínáním na
zip pod krkem a potiskem,
velikosti: 104–134 cm

Pulovr s ozdobnými
knoflíky

pro dámy, z měkoučkého úpletu
a s lemováním ve spodní části
a na rukávech, velikosti: S–XXL

Mikinka
s aplikací

typ sherpa, pro holčičky,
se zapínáním na
zip pod krkem,
velikosti: 74–98 cm

120Kč

Mikinka s potiskem

typ sherpa, pro holčičky,
se zapínáním na zip pod krkem,
velikosti: 74–98 cm

Šála s třásněmi

pro dámy, z nadýchaného,
hřejivého a měkkého materiálu,
s kostkovaným vzorem,
rozměry: 230 x 25 cm

150Kč

Mikina s kapucí

z měkoučkého materiálu,
pro dámy, s kapsami, oválným
spodním dílem a reliéfním vzorem
s licencí Looney Tunes, velikosti: S–XXL

300Kč

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

Vyjádřete svůj názor na:
pepcocz

@pepco_cz

200Kč

Parádní pulovr

z měkkého, hřejivého úpletu,
pro chlapečky, s proplétaným
vzorem a nášivkou, velikosti:
104–134 cm

200Kč 100Kč

Teploučký overal

z umělé kožešinky, s kapucí a kapsami,
na výběr: pro holčičky, se zapínáním
na patentky; nebo pro chlapečky,
se zapínáním na zip, velikosti: 56–80 cm

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

HIT!

Mikinka s květy

100% bavlna, pro holčičky,
s módními manžetami na krku
a spodním dílu, s potiskem,
velikosti: 104–134 cm

150Kč

35Kč

Vlhčené ubrousky
Poopeys 50 ks

pro kojence i batolátka,
s organickou aloe vera
a 100% biologicky
odbouratelnou
netkanou textilií
(cena za 1 kus 0,70 Kč)

Džíny
s ohrnutými
nohavicemi

pro chlapečky,
velikosti: 104–134 cm

120Kč

Tepláčky
s vázáním v pase

100% bavlna, pro chlapečky,
na výběr: s nášivkou nebo
aplikací na kolínkách,
velikosti: 74–98 cm

90Kč

90Kč

90Kč

Tylová sukýnka
s hvězdičkami
2vrstvá, s podšívkou,
stříbrnou gumou
v pase a potiskem,
velikosti: 104–134 cm

Legínky
s kožešinkovou
aplikací
100% bavlna,
pro holčičky,
velikosti:
74–98 cm

250Kč
200Kč
Tepláky s potiskem

pro kluky, s vázáním v pase a kapsami,
velikosti: 134–170 cm

Cool džíny

pro slečny, s kapsami
a širokými ohrnutými
nohavicemi, velikosti:
134–170 cm

překvapí kvalitou,
okouzlí cenou

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

nabídka platí od 6. 10. 2022 do 19. 10. 2022

100Kč

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

Tričko HAPPY HAUNTING
100% bavlna, pro chlapečky,
s potiskem Mickeyho Mouse,
velikosti: 104–134 cm

100Kč

180Kč

HIT!

Tričko pro pány

100% bavlna, s potiskem
Mickeyho Mouse,
velikosti: M–XXL

50Kč
100Kč
Legínky
na Halloween

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

Tričko pro dámy

100% bavlna, s výstřihem do V
a potiskem Mickeyho Mouse,
velikosti: S–XXXL

Tričko BOO!

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

120Kč

180Kč

Tričko se
strašidelnou
kočičkou
100% bavlna,
pro holčičky,
s potiskem,
velikosti:
104–134 cm

Trendy mikina

bavlněná, pro slečny, s potiskem
Mickeyho Mouse, velikosti: 134–170 cm

250Kč

potisk
vpředu

180Kč

Tepláčky Mickey Mouse

s vysokým obsahem bavlny, pro chlapečky,
s vázáním v pase, kapsami a potiskem,
velikosti: 104–134 cm

480Kč

Robotická tarantule

na dálkové ovládání,
posouvá se dopředu, dozadu, otáčí se,
pohybuje nohama, pro děti od 3 let
(baterie se prodávají samostatně)

150Kč
90Kč

Tričko s dýňovým
kostlivcem

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

Tričko s kostmi

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

150Kč
Tepláky s kostmi

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

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

od

30Kč

Klobouk
pro malé
čarodějnice
různé vzory
a barvy,
∅ 38 cm,
výška 38 cm

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

30Kč

150Kč

Svíčka v keramické nádobě
ve tvaru dýně, se zlatým víčkem,
∅ 13,6 cm, výška 12 cm

s vůní dýně (cena za 1 kus 1,67 Kč)

na výběr: čelenka,
s kočkami, dýněmi
nebo zombie očima,
rozměry: 20,3 x 22,3 cm
nebo 19 x 24 cm – 30 Kč;
nebo paruka, oranžová,
růžová nebo fialová,
∅ 29 cm – 60 Kč

Hrůzostrašná maska

s motivem kočky, dýně nebo zombie,
rozměry: 19,5 x 15,5 cm, 17 x 11,5 cm
nebo 20 x 10,5 cm

Halloweenská dekorace
pavučina s pavouky,
rozměry: 6,6 x 4,8 x 1,6 cm

30Kč

Dřevěná lucerna

se skleněnými okénky, kovovou stříškou
a rukojetí, rozměry na výběr:
12 x 12 x 30 cm – 200 Kč,
18 x 18 x 45,5 cm – 300 Kč

od

200Kč
180Kč

dostupný
také:

Strašidelný
kostým

od

na výběr: šaty s potiskem ve vrchní
části a 3vrstvou tylovou sukní,
pro holčičky ve věku 3–4, 5–6
nebo 7–8 let; nebo plášť s hlavou
dinosaura, s potiskem a 3D prvky,
univerzální velikost

LED lucerna s rukojetí

rozměry: 8 x 8 x 22 cm
(baterie se prodávají samostatně)

90Kč

60Kč

na čajové svíčky,
různé vzory, ∅ 14 cm,
výška 14 cm

90Kč

Světelný LED mini řetěz

12 světýlek, vzory na výběr: pavouci,
dýně nebo kostěné ruce, délka 195 cm
(baterie se prodávají samostatně)

v nádobě z matného skla, rozměry:
∅ 8,5 cm, výška 8,5 cm – 60 Kč,
∅ 12 cm, výška 11,5 cm – 120 Kč

Vonná svíčka

150Kč
50Kč

Svíčka ve tvaru dýně

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

Aroma difuzér
Keramický svícen

50Kč
Čajové
svíčky 30 ks

Doplňky
na Halloween

25Kč

HIT!

150 ml oleje a tyčinky,
různé vůně a barvy
dostupný také:

120Kč
dostupná také:

překvapí kvalitou,
okouzlí cenou

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

nabídka platí od 6. 10. 2022 do 19. 10. 2022

90Kč

dostupné
také:
SHHO 094418 TESTEX

Sametový povlak
na polštářek

60Kč

rozměry: 45 x 45 cm

HIT!

20.HCN.35646 HOHENSTEIN HTTI

250Kč

Deka
s potiskem
rozměry:
150 x 200 cm

dostupná
také:

Prostírání na stůl
rozměry: 30 x 45 cm

200Kč
Ubrus s ozdobným
prošíváním
s vysokým obsahem bavlny,
rozměry: 140 x 240 cm

480Kč

dostupný
také:

Sada závěsů 2 ks
sametové, hladké,
rozměry: 135 x 260 cm
(cena za 1 kus 240 Kč)

180Kč

Konferenční stolek
na kovových nohách,
∅ 48 cm, výška 48,5 cm

480Kč

Nástěnná
dekorace
3 zrcadla,
∅ 25 cm,
hloubka 1,8 cm

150Kč

dostupný
také:

Vzorovaný obal
na květináč

keramický, na výběr:
s květinovým vzorem,
∅ 15,5 cm, výška 15,8 cm;
nebo s vlnitým vzorem,
∅ 17 cm, výška 15 cm

150Kč

Keramická
váza

s reliéfním vzorem,
∅ 12 cm,
výška 22,5 cm

Taburet
s velurovým potahem

s kovovou obručí,
∅ 32 cm, výška 36 cm

420Kč

70Kč

Dekorativní podnos
s raženým vzorem uvnitř,
rozměry: 34 x 34 x 4,5 cm

dostupná
také:

300Kč
Deka sherpa

oboustranná, měkká a hřejivá,
rozměry: 150 x 200 cm

SHHO 094418 TESTEX

180Kč
Polštářek sherpa
rozměry: 35 x 50 cm

Leták PEPCO brzy jen v digitální podobě!
Váš oblíbený leták se pro vás mění: v papírové podobě vyjde už jen jednou a od října bude dostupný pouze digitálně. V nové verzi
najdete ještě více inspirativních tipů, praktické a stylové produkty, aktuální trendy, informace o našich novinkách a jako vždy
překvapivou kvalitu za kouzelně nízkou cenu!
Oskenujte si QR kód a navštivte nás na https://pepco.cz/letaky/,
abyste byli vždy informováni o tom, co je nového ve vaší prodejně PEPCO.

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.

