
250 Kč

 od

Velurové  
pyžamo 
s licenčním potiskem 
Harry Potter, 
na výběr: pro slečny, 
velikosti: 134–164 cm,  
nebo pro chlapečky, 
velikosti: 92–128 cm – 250 Kč, 
pro dámy, velikosti: S–XL, 
nebo pro pány, velikosti: 
M–XXL – 300 Kč

HIT!

Nabídka platí od 20. 10. 2022 do 2. 11. 2022 nebo do vyprodání zásob.

překvapí kvalitou,  
 okouzlí cenou



250 Kč
Dětské pyžamo 

z veluru, s licenčním potiskem
Harry Potter, na výběr:  

pro holčičky, velikosti: 92–128 cm;  
nebo pro kluky, velikosti: 134–164 cm

Dámské ponožky 2 páry
s vysokým obsahem bavlny 
a elastanem, protiskluzové,
s licenčními motivy Harry 
Potter, různé vzory v sadě,
velikosti: 35–38, 39–42
(cena za 1 pár 50 Kč)

Ponožkové  
bačkory

protiskluzové, s licenčními  
motivy Harry Potter,  

pro holčičky a slečny, 
velikosti: 23–30, 31–38

Župan s kapucí 
z flísu, s kapsami, páskem a licenčním  
potiskem Harry Potter, na výběr:  
pro slečny, velikosti:  
134–164 cm – 300 Kč;  
nebo pro dámy,  
velikosti: S/M,  
L/XL – 420 Kč

Župan s kapsami 
z flísu, s páskem, kapucí a licenčním 

potiskem Harry Potter, na výběr: 
pro holčičky nebo chlapečky, 

velikosti: 92–128 cm

100 Kč

100 Kč

300 Kč

 od

250 Kč

nabídka platí od 20. 10. 2022 do 2. 11. 2022
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou



180 Kč

 od

180 Kč

Bavlněné tričko 
pro chlapečky, s licenčním 

potiskem Harry Potter,
velikosti: 104–134 cm

Cool mikina  
pro kluky, s kapucí a licenčním  

potiskem Harry Potter,
na výběr: 100% bavlna,

velikosti: 104–134 cm – 180 Kč;
nebo s vysokým obsahem

bavlny, velikosti:
134–170 cm – 250 Kč

Chlapecké tepláky
s vázáním v pase, kapsami
a licenčním potiskem Harry Potter,
na výběr: 100% bavlna,
velikosti: 104–134 cm – 180 Kč;
nebo s vysokým obsahem bavlny,
velikosti: 134–170 cm – 250 Kč

Tričko Harry Potter 
s vysokým obsahem bavlny,
pro kluky, s licenčním
potiskem, velikosti:  
134–170 cm

Souprava pro chlapečky
s vysokým obsahem bavlny, v soupravě:  
body a tepláčky, s licenčním potiskem  
Harry Potter, velikosti: 62–92 cm

90 Kč

180 Kč

 od

120 Kč

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



70 Kč

180 Kč

Úložné boxy 2 ks 
kartonové, s licenčním  
potiskem Harry Potter,
rozměry: 25 x 26 x 24 cm
(cena za 1 kus 35 Kč)

Souprava ložního povlečení
100% bavlna, s licenčním potiskem  
Harry Potter, v soupravě: povlečení  
na peřinu, rozměry: 140 x 200 cm,  
a povlak na polštář, rozměry: 70 x 80 cm

Kulatý polštářek 
s licenčním motivem

Harry Potter, ø 35 cm

Měkoučká deka 
s licenčním potiskem Harry Potter,
rozměry: 130 x 170 cm

120 Kč

350 Kč

Vyjádřete svůj názor na:
@pepco_czpepcocz

SH025 126239

SH025 126239

2015OK0629



120 Kč

90 Kč

180 Kč
Vakuový  
termohrnek 
s uzamykatelným uzávěrem,  
na výběr 2 vzory, s licenčním  
potiskem Harry Potter,
objem 350 ml

Taška na jídlo 
se zapínáním na zip a zlatými prvky,
s licenčním potiskem Harry Potter,  
rozměry: 26 x 11,5 x 24 cm

Vykrajovátka na cukroví 4 ks
z nerezu, s licenčními motivy Harry Potter,  
různé tvary v sadě (cena za 1 kus 12,50 Kč) 

Keramický hrnek 
s licencí Harry Potter,
objem 340 ml

Hrnek se sovou 
keramický, s licencí

Harry Potter, objem 460 ml

Puzzle
500 dílků 

s licenčními motivy
Harry Potter,

na výběr 4 vzory

90 Kč

180 Kč

50 Kč

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



90 Kč 180 Kč

180 Kč

Šaty s volánky 
přestřižené v pase, 2vrstvé,  

z tylu, s podšívkou  
a licenčním potiskem

Harry Potter,  
velikosti:  

134–170 cm

Tričko s oválným lemem 
100% bavlna, pro slečny,  
s licenčním potiskem Harry Potter,
velikosti: 134–170 cm

Sukně  
se třpytkami 
2vrstvá, z tylu,
s podšívkou,
elastickým pasem
a licenčním potiskem
Harry Potter,
velikosti:
134–170 cm

Souprava pro holčičky  
s vysokým obsahem bavlny,
v soupravě: body a tepláčky,  
s licenčním potiskem Harry Potter,
velikosti: 62–92 cm

Dívčí tričko 
100% bavlna, s licenčním potiskem
Harry Potter, velikosti: 104–134 cm

150 Kč

250 Kč

dostupné  
také:

   

nabídka platí od 20. 10. 2022 do 2. 11. 2022
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou



300 Kč

480 Kč

Dřevěný obal  
na květináč
na kovové konstrukci,  
na výběr tyto rozměry:  
15 x 15 x 40 cm – 250 Kč,  
19 x 19 x 60 cm – 350 Kč

Souprava ložního prádla 
100% bavlna, s kostkovaným potiskem,  
dostupná ve 2 barvách, rozměry:  
140 x 200 cm s 1 povlakem na polštář  
70 x 80 cm 

Moderní lucerna 
kovová, s rukojetí,  
rozměry: 14 x 14 x 28 cm

Dekorativní  
povlak  

na polštářek 
různé vzory a barvy,  

na výběr: s potahem  
z umělé kožešiny – 100 Kč;

nebo s reliéfním vzorem,  
100% bavlna – 180 Kč,

rozměry: 45 x 45 cm

Deka z umělé kožešiny 
rozměry: 130 x 160 cm

Pohodlná židlička
s potahem z umělé kožešiny,  
na dřevěných nohách, 
ø 32 cm, výška 40 cm

250 Kč

 od

280 Kč

350 Kč

dostupná také:

100 Kč

 od

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

2015OK0629  

SH025 174400



180 Kč

250 Kč

250 Kč

250 Kč

250 Kč

300 Kč

Top s kulatým  
dekoltem 
pro dámy, s prodlouženým  
zadním dílem, jednobarevný,  
velikosti: S–XXXL

Midi sukně
pro dámy,  
s kapsami  

a kostkovaným  
potiskem,  

velikosti: S–XXL

Mikina s kapucí 
pro dámy, s manžetami  

na spodním lemu  
a rukávech a s reliéfním  

vzorem rybí kosti,  
velikosti: S–XXL

Tepláky s kapsami 
pro dámy, s manžetami  

na nohavicích a reliéfním  
vzorem rybí kosti,  

velikosti: S–XXL

Pulovr  
s lurexovou nití 
pro dámy, s ažurovou  
vazbou, velikosti: S–XXL

Kalhoty  
s voskovaným  
efektem 
pro dámy, s gumou v pase  
a kapsami, jednobarevné,  
velikosti: 36–44

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



120 Kč

 od

90 Kč

 od

120 Kč

 od

Termo tričko pro dívky i dámy 
teplé, rychleschnoucí, prodyšné a bezešvé, na výběr: dívčí,  

velikosti: 92–128 cm – 120 Kč nebo velikosti: 134–164 cm – 150 Kč;  
dámské, velikosti: S–XL – 250 Kč

Termo tričko pro chlapce i muže 
teplé, rychleschnoucí, prodyšné a bezešvé, na výběr:  
chlapecké, velikosti: 92–128 cm – 120 Kč nebo velikosti:  
134–164 cm – 150 Kč; pánské, velikosti: M–XL – 250 Kč

Termo legíny 
teplé, rychleschnoucí, prodyšné a bezešvé,  

na výběr: pro holčičky a slečny,  
velikosti: 92–128 cm – 120 Kč  

nebo velikosti: 134–164 cm – 150 Kč;  
pro dámy, velikosti: S–XL – 180 Kč

Termoaktivní spodky
teplé, rychleschnoucí, prodyšné a bezešvé,  
na výběr: pro chlapečky i kluky,  
velikosti: 92–128 cm – 120 Kč nebo  
velikosti: 134–164 cm – 150 Kč;  
pro pány, velikosti: M–XL – 200 Kč

Teplé ponožky 
termoaktivní, komfortní, se zónami odvádějícími vlhkost,  
na výběr: pro dívky nebo chlapce, velikosti: 25–38 – 90 Kč;  
pro dámy, velikosti: 35–42 – 120 Kč;  
pro pány, velikosti: 39–46 – 120 Kč

120 Kč

 od

120 Kč

 od

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



300 Kč

250 Kč

Dřez s doplňky 
14 prvků, z bioplastu, v sadě:
dřez, čajník, pánev, hrnce s poklicí
a příbory, pro děti od 3 let

Panenka  
Moya Mia Kavárna 

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

Sada jednorožců  
sada obsahuje 4 jednorožce  

v různých barvách, skluzavku,  
houpačku a doplňky,  

pro děti od 3 let

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

(baterie jsou součástí sady)

Logická hra  
27 prvků, pro děti od 3 let

MÉNĚ PLASTU, VÍCE ZÁBAVY!  
Tyto hračky obsahují až o 40 % méně  
plastu. Místo něj byl použit přírodní 
materiál: pšeničná sláma. Starat se  
o planetu je hračka!

350 Kč

300 Kč

120 Kč

dostupný  
také:

   

dostupná 
také:

   

nabídka platí od 20. 10. 2022 do 2. 11. 2022
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou



200 Kč

250 Kč

300 Kč
Pojízdné zvíře  

Mecha Chariots 
různé druhy, vydává zvuky  

a svítí, pro děti od 3 let  
(baterie jsou  

součástí sady)

Konstrukční  
stavebnice  

64 prvků, rozvíjí kreativitu,  
pro děti od 3 let

Terénní auto  
na dálkové ovládání,  

pohon na všechny 4 kola,  
v měřítku 1 : 18, se světly, 

pohybuje se všemi směry,  
pro děti od 6 let

Nákladní auto 
na dálkové ovládání, v měřítku 1 : 64, pohybuje  

se všemi směry, na výběr: popelářský vůz  
nebo sklápěčka, pro děti od 3 let

(baterie se prodávají samostatně)

Strašlivý  
dinosaurus 
gumový, vydává zvuky,  
různé druhy,
pro děti od 3 let 
(baterie jsou součástí balení; 
nelze je vyměnit)

300 Kč

300 Kč

dostupné  
také:

   

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



150 Kč

200 Kč

Dečka pro miminka 
měkoučká a hřejivá, oboustranná,

z mušelínu, podšitá flísem, 
rozměry: 75 x 100 cm

Doplňky ke stolování  
pro miminka, silikonové,  
protiskluzové, na výběr:  
miska s přísavkou, ø 13 cm – 100 Kč;  
prostírání ve tvaru medvídka,  
rozměry: 36 x 26 cm – 120 KčHrnek s brčkem

silikonový, s víčkem  
a 2 oušky, výška 7 cm

Talířek ve tvaru  
medvídka* 
silikonový, s přísavkou, ø 18 cm

* Produkt je dostupný ve vybraných prodejnách.

100 Kč 100 Kč

 od

dostupné  
také:

dostupná  
také:

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.

Leták PEPCO brzy jen v digitální podobě! 
Váš oblíbený leták se pro vás mění a 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.


