
Dárky pro 
malé i velké

       Pro
  pravé 
gurmány 
a spoustu
   dalších

         Pro 
    hravé  
   dobrodruhy

   Pro 
zkušené 
  dekoratéry



Dětský klavír 
s xylofonem 
s potiskem Tlapkové patroly 
nebo Prasátka Peppy, 
pro děti od 2 let

Dřevěný xylofon
na výběr: s Mickeym 
nebo Minnie Mouse, 

pro děti od 18 měsíců

Sporák se dřezem 
a kohoutkem 

z bioplastu, s kohoutkem 
na baterie, ze kterého 

teče voda, a kuchyňskými 
doplňky, pro děti od 3 let 

(baterie se prodávají samostatně)

Mašinka s vagónky 
svítí a vydává zvuky, pro děti 

od 3 let (baterie jsou součástí sady)

Automobilový 
přepravník 

se 4 auty, z bioplastu,
pro děti od 18 měsíců 

(baterie jsou součástí sady)

Hra Lovení červíků 
obsahuje tyčku s magnetem 
a 10 červíků, pro děti od 3 let

300 Kč

180 Kč

250 Kč

300 Kč

350 Kč

180 Kč

dostupný 
také:

dostupná 
také:

dostupný 
také:

dostupný 
také:Pro hravé 

dobrodruhy

2



Uspávací medvídek 
se světelným projektorem, přehrává 
melodie a zvuk tlukoucího srdce
(baterie jsou součástí sady)

Plyšáci Looney Tunes 
na výběr: Bugs Bunny, Taz nebo Tweety, 
výška 30 cm, pro děti od 12 měsíců

Pejsek nebo 
kočička s vodítkem 

interaktivní, chodí na vodítku,
vrtí ocáskem a vydávají 

zvuky, pro děti od 3 let
(baterie se prodávají 

samostatně)

Maxi méďa 
s mašlí, výška 80 cm, 
pro děti od 2 let

Plyšáci Tlapková patrola 
v zimním oblečcích, na výběr: 
Skye, Marshall nebo Chase, 
délka 45 cm, pro děti od 3 let

350 Kč

180 Kč

300 Kč

350 Kč

420 Kč

dostupný 
také:

dostupný 
také:

dostupný 
také:

dostupný 
také:
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Panenka Barbie  
Párty pro štěňátka

v sadě: panenka, 
pejsci a doplňky,
pro děti od 3 let

Panenka Barbie
Sestry Společné 

pečení 
v sadě: 2 panenky, 
nábytek a doplňky, 

pro děti od 3 let

Panenka miminko 
pije a čůrá, v sadě: postýlka, 
nočníček a doplňky, pro děti od 2 let

Sada 
12 jednorožců 
s doplňky, 
pro děti od 3 let

Sada na 
tvoření náramků 

v kufříku, s doplňky, 
pro děti od 6 let

Panenka L.O.L.
Surprise! OMG  

s doplňky, dostupné 
4 vzory, pro děti od 3 let

420 Kč

740 Kč

600 Kč

480 Kč

250 Kč

600 Kč

dostupná 
také:

dostupná 
také:

SSSSSSSS
1
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Hra Divoký 
velbloud 
zavěšujte na 
velbloudovo 
sedlo předměty 
jeden po druhém 
a dejte si pozor, 
aby nevstal při 
vašem tahu, 
pro děti od 3 let

Puzzle 10 v 1 
s motivy Tlapkové 
patroly nebo 
Prasátka Peppy, 
pro děti od 4 let

Těstolína Play-Doh
v sadě: doplňky a 7 barev modelíny, 
3 vzory na výběr, pro děti od 3 let

Modelínová sada Vaření 
v sadě: doplňky a 8 barev 
modelíny, pro děti od 3 let

Tabule na křídy 
a magnetky

Tlapková patrola 
v sadě: magnetky, fi x, 

křídy a houbička na 
stírání, pro děti od 3 let

Sada Super Things 
Rivals of Kaboom 
pro děti od 3 let

250 Kč
200 Kč

250 Kč

300 Kč

280 Kč

480 Kč

5



Sada Hot Wheels  
vystřelovací autodráha 

se smyčkou, 1 auto v sadě, 
pro děti od 3 let

Autodráha 
Hot Wheels  

s dvojitou smyčkou, 
1 auto v sadě, 

pro děti od 3 let

Automyčka Hot Wheels 
se zásobníky na vodu, v sadě: 
auto měnící barvu ve vodě, 
výtah, pohyblivý válec 
a sušička, pro děti od 3 let

Závodní 
auto 

McLaren 
na dálkové 

ovládání, 
v měřítku 1 : 24, 

pro děti od 3 let
(baterie jsou 

součástí sady) 

Auto pro stavbaře 
vydává zvuky, na výběr: sklápěčka 

nebo míchačka, pro děti od 3 let
(baterie jsou součástí sady)

Parádní otočné auto 
na dálkové ovládání, se 2 sadami kol, 
pro děti od 3 let (baterie jsou součástí sady)

200 Kč

600 Kč

740 Kč

300 Kč

800 Kč

480 Kč

dostupné 
také:

dostupné 
také:
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Strašlivý dinosaurus 
chodí, hýbe hlavou 

a vydává zvuky, 
rozměry: 44,5 x 25,4 cm, 

pro děti od 3 let 
(baterie jsou 

součástí sady)

Sada terénní auto
a dinsosaurus  
dinosaurus obsahuje 
pohyblivé části a vydává 
zvuky, pro děti od 3 let 
(baterie jsou součástí sady)

Pistole Nerf Elite 2.0 
4 náboje v sadě, s možností 
vystřelit všechny náboje 
najednou, pro děti od 8 let

Střílecí hra 
s levitačním 
terčem 
v sadě: 2 pistole, 
10 šipek a 10 pěnových
míčků, pro děti 
od 8 let (baterie 
se prodávají 
samostatně)

Mikroskop pro 
malé vědce

s doplňky, 
zvětšení 80–450x, 

otočný horní díl, 
3 zvětšovací čočky, 
otočný disk s fi ltry, 

které mění 
barvu vzorků, 

pro děti od 8 let

Sada 
Bakugan Mythic 

fi gurka se 
2 sběratelskými 

kartami, pro 
děti od 6 let

600 Kč
350 Kč

350 Kč

350 Kč

300 Kč

180 Kč

dostupný 
také:
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Kouzelná 
sada bižuterie 

5 prvků, v sadě: 
náhrdelník, náramek, 

2 sponky do vlasů 
a prstýnek

Sada bižuterie 
s jednorožci 
3 prvky, v sadě: 
náhrdelník 
a 2 sponky do vlasů

Taštička 
přes rameno 
z umělé kožešiny

Čelenka 
s vánočními 
symboly 
univerzální 
velikostPyžamko 

se zlatými 
hvězdičkami  

z veluru, pro holčičky, 
v sadě: tričko s volánkem 

a kalhoty, velikosti: 
92–128 cm

60 Kč

60 Kč

90 Kč

50 Kč

200 Kč

Pro fanoušky 
Vánoc
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Deka HOHOHO 
z mikrovlákna, 
rozměry: 130 x 170 cm

Cool vánoční 
pyžamo 

100% bavlna, 
pro kluky, 
velikosti: 

134–176 cm

Hrnek s ozdobným víčkem 
keramický, se stříbrnými prvky, 
objem 400 ml

Dekorace 
LED domeček 
kovový, rozměry: 
13 x 11,5 x 23 cm

Hrnek 
Merry Christmas 
keramický, v dárkovém 
balení, různé vzory, 
objem 400 ml

Bačkory 
s medvídky 
velikosti: 33–39

180 Kč 180 Kč

150 Kč 200 Kč

60 Kč
150 Kč
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Dámské 
pyžamo 

velikosti: S–XL

Ponožky ze žinylky 
pro dámy, v dárkovém 

balení, velikosti: 
35–38, 39–42

Deka sherpa  
oboustranná, 
kostkovaná, 
rozměry: 
150 x 200 cm

Ponožky balerínky
pro dámy, protiskluzové, 
velikosti: 35–38, 39–42

Veselé doplňky 
do vlasů 

v sadě: gumička 
a 2 sponky 

300 Kč

70 Kč

350 Kč

70 Kč

50 Kč

Pro mistry 
odpočinku
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Ponožky s bambulkami
ze žinylky, protiskluzové, 

velikosti: 35–38, 39–42

Pantofl e 
se sobíky 
velikosti: 36–41

Pyžamo z mikrovlákna 
pro dámy, velikosti: S–XL

Sváteční čelenka 
univerzální rozměr

Pyžamo pro holčičky 
velikosti: 92–128 cm

120 Kč

120 Kč

300 Kč

50 Kč

150 Kč
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Sada 
hvězdiček 3 ks 
různé barvy v sadě, 
rozměry: ø 15 cm
(cena za 1 kus 40 Kč)

Dárková sada 
hrnků 2 ks 

keramické, 
objem 400 ml

(cena za 1 kus 60 Kč)

Box s vánočním 
přívěskem 

rozměry: 
16,5 x 16,5 x 16,5 cm

Vonná sada 
se skleněným difuzérem 
a tyčinkami, objem 80 ml

Box s mašlí 
velurový, na výběr:

ø 14,5 cm, výška 14 cm – 60 Kč,
ø 17,5 cm, výška 16 cm – 70 Kč

Měkoučká deka 
oboustranná, rozměry: 150 x 200 cm

60 Kč

 od

120 Kč

120 Kč

70 Kč

90 Kč

350 Kč

dostupný 
také:

dostupný 
také:
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Povlak na 
polštářek JOY 
rozměry: 45 x 45 cm

Deka s Mikulášem 
z mikrovlákna, 
rozměry: 130 x 170 cm

Kovová dóza 
s víkem, rozměry: 
26,4 x 17,5 x 9,7 cm

Skleněný hrnek 
průhledný, 

objem 400 ml

Adventní hrnek 
keramický, v dárkovém 

balení, různé vzory,
objem 400 ml

Deka se skřítky 
z mikrovlákna, rozměry: 130 x 170 cm

120 Kč

150 Kč

90 Kč
150 Kč

60 Kč150 Kč

dostupná 
také:

dostupná 
také:
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Vzorovaná 
deka 
z mikrovlákna,
rozměry:
130 x 170 cm

Dekorace sob 
s teleskopickýma nohama,
výška 78–100 cm

Dekorace jelen 
kovová, s dřevěným podstavcem, 

rozměry: 10 x 5,5 x 14 cm nebo
10 x 5,5 x 12,5 cm

Svícen ve tvaru jelena 
dřevěný, s kovovými stojánky
na svíčky a skleněnými stínítky,
rozměry: 30,5 x 7,5 x 27,5 cm

Sada 4 svícnů
ve tvaru domečků
s kovovými komíny,
rozměry: 11,5 x 9 x 3,1 cm
a 17,7 x 7,7 x 3,1 cm

Povlak na polštářek 
se soby 
bavlněný,

rozměry: 45 x 45 cm

180 Kč

300 Kč

150 Kč250 Kč

120 Kč

100 Kč
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Pro zkušené 
dekoratéry



Dekorace 
sedící andílek

výška 40 cm

Dekorace skřítek 
v manšestrové čepici,

výška 52 cm

Svícen na 
čajové svíčky 
keramický, ø 12 cm,
výška 13,5 cm

Vonná svíčka 
ve skleněné dóze, s víčkem,

ø 13,5 cm, výška 8 cm

Dekorace 
stojící andílek

výška 50 cm

180 Kč

120 Kč120 Kč

120 Kč

180 Kč

dostupná 
také:
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Sada lžiček
nebo vidliček 4 ks
kovové, s vánočními prvky
(cena za 1 kus 30 Kč)

Kouzelný šálek
s podšálkem 
keramický,
v dárkovém balení,
objem 370 ml

Sklenice se 
symboly 

Vánoc 2 ks 
objem 520 ml 

(cena za 
1 kus 60 Kč)

Koktejlová sada
se šejkrem
a příslušenstvím 
z nerezové oceli

120 Kč

120 Kč

120 Kč

480 Kč
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Pro milovníky 
elegance



Šálek s podšálkem 
se zlatými prvky  

keramický,
objem 450 ml

Sada na whiskey 
5 prvků 
v sadě: karafa
a 4 sklenice

Sada kroužků
na ubrousky 2 ks 
kovové (cena za 1 kus 45 Kč)

Zátka na víno  
kovová, s těsněním 
ze silikonu, různé 
typy na výběr

Hrnek s víčkem 
keramický,
se zlatými prvky,
objem 330 ml

150 Kč

420 Kč

90 Kč 100 Kč

150 Kč
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Sada kořenek 2 ks
keramické, na sůl a pepř

(cena za 1 kus 60 Kč)

Sada keramických 
hrnků 2 ks 
v dárkovém balení,
objem 400 ml
(cena za 1 kus 60 Kč)

Sada na zdobení muffi  nů  
v sadě: 24 formiček a 24 párátek

Servírovací podnos
se 4 mističkami

bambusový, s keramickými
mističkami, rozměry: 19 x 19 cm

Servírovací podnos
s 5 mističkami 
bambusový, s keramickými
mističkami ve tvaru 
vánočních stromků, ø 30 cm

120 Kč

120 Kč 35 Kč

300 Kč

480 Kč

dostupná 
také:

dostupný 
také:
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Pro mlsné 
jazýčky



Podnos s korkovou
vložkou 
keramický, 
k servírování,
ø 26 cm

Dekorace 
louskáček 
na ořechy 
dřevěná, rozměry: 
9 x 8 x 38 cm

Sada na 
pečení cukroví 
v sadě:
silikonové stěrky 2 ks
a nerezová formička

180 Kč

250 Kč

90Kč

dostupný 
také:
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Sada
na pečení

v sadě: zástěra,
silikonová stěrka,
forma na pečení,
sáček na pečivo

Sada svátečních 
hrnků 2 ks 
keramické,
v dárkovém balení,
objem 400 ml
(cena za 1 kus 60 Kč)

300 Kč

120 Kč
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Pro pravé 
gurmány



Kovový 
termohrnek 
objem 350 ml

Placatka s doplňky 
kovová, různé sady
na výběr

Sada na krájení sýra 
s bambusovou deskou,
v sadě: 3 kusy příborů
na servírování a vývrtka,
ø 21,5 cm

Elektrický 
otvírák na víno 
kovový

Sada zátek na láhev 3 ks 
kovové, s těsněním ze silikonu
(cena za 1 kus 83,33 Kč)

Deska na sýry
s příborem 

mramorová, s částí
z akáciového dřeva,
s nožem a vidličkou

na sýr, rozměry:
29,5 x 22 x 1,2 cm 200 Kč

150 Kč

300 Kč

250 Kč

250 Kč

250 Kč
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Termohrnek 
se skřítky 
kovový,
objem 350 ml

Placatka s doplňky
kovová, různé sady

na výběr

Hrnek
se sítkem  
keramický,
s víčkem,
objem 400 ml

Sada dóz 2 ks 
kovové, s víkem,

rozměry: 14,5 x 14,5 x 5 cm,
18,9 x 18,9 x 6,6 cm

Sada velkých 
hrnků 2 ks 

v dárkovém balení,
objem 400 ml

(cena za 1 kus 60 Kč)

200 Kč

150 Kč

120 Kč120 Kč

120 Kč
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Zelenou pastelkou zakroužkuj hračku, po které toužíš,
a pošli dopis Ježíškovi!

Hračky, které chci najít pod stromečkem...



Ještě více vánoční inspirace
najdete na www.pepco.cz
Prezentovaná nabídka bude dostupná v prodejnách PEPCO od 3. listopadu 2022.

Nabídka platí do vyprodání zásob. Některé produkty budou do prodejen dodávány 
postupně během období listopad–prosinec 2022.

Nabídka v jednotlivých prodejnách se může lišit množstvím a dostupností sortimentu.
Fotografi e produktů jsou ilustrační a mohou se mírně lišit od skutečných produktů.

Prodejce neodpovídá za tiskové chyby v letáku týkající se cen.

Milý 
   Ježíšku!

   Děkuji ti!
  Veselé Vánoce :)

    Jmenuji se ........................
Je mi ............. let a bydlím v .......................................................................

 Už se nemůžu dočkat dárků, 
vždycky se na ně moc těším.
Abys měl méně práce, najdeš na druhé 
straně dopisu označené dárky, které si
     přeji pod stromeček. 


