
Vánoční 
obchůdek

překvapí kvalitou,  
 okouzlí cenou

180 Kč

 od
Pulovr s vánočním vzorem
na výběr: pro holčičky, 
velikosti: 104–134 cm – 180 Kč; 
pro kluky, velikosti: 134–170 cm – 250 Kč;  
nebo pro dámy, velikosti: S–XXL – 300 Kč

Nabídka platí od 17. 11. 2022 do 23. 11. 2022 nebo do vyprodání zásob.



150 Kč
Pulovr pro holčičky 
s vánočním vzorem, 
velikosti: 74–98 cm

150 Kč

Pulovr  
pro chlapečky 
s vánočním vzorem, 
velikosti: 74–98 cm

Pánský pulovr 
s vánočním vzorem, 

velikosti: M–XXL

300 Kč

Pulovr pro slečny
s vánočním vzorem, 
velikosti: 134–170 cm

250 Kč
Pulovr pro  
neposedy 

s vánočním  
vzorem, velikosti:  

104–134 cm

180 Kč

nabídka platí od 17. 11. 2022 do 23. 11. 2022
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou



Zimní bačkůrky
pro chlapečky, 
zateplené umělou 
kožešinou, s vánočním  
vzorem, velikosti: 22–33120 Kč

Kotníkové bačkůrky 
pro holčičky, zateplené umělou  
kožešinou, s vánočním vzorem, 
velikosti: 22–31

Zateplené pantofle  
pro kluky, s vánočním vzorem, 
velikosti: 34–39

Dívčí bačkory 
kotníkové, zateplené umělou kožešinou, 
s vánočním vzorem, velikosti: 32–37

Pantofle pro pány 
zateplené, s vánočním vzorem, 
velikosti: 40–45

Bačkory pro dámy  
kotníkové, zateplené umělou 
kožešinou, s vánočním vzorem, 
velikosti: 36–41 

120 Kč

120 Kč

150 Kč

120 Kč

150 Kč

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



Vzorované body 2 ks 
100% bavlna, pro chlapečky, s potiskem, různé vzory v sadě,  
velikosti: 62–98 cm (cena za 1 kus 60 Kč)

Džíny s elastickým  
pasem 
pro holčičky, 
s nášivkami na kolenou 
ve tvaru hvězdy, 
velikosti: 80–98 cm

Velurové body
pro holčičky, s volánkem  
kolem výstřihu, 
velikosti: 62–92 cm

Bavlněné  
punčocháče 
pro chlapečky, 
s elastickými kšandami, 
velikosti: 62–92 cm

Džíny s kapsami 
pro chlapečky, 

s elastickým pasem 
a ohrnutými nohavicemi, 

velikosti: 74–98 cm

120 Kč

150 Kč

150 Kč

90 Kč

120 Kč

Vyjádřete svůj názor na:
@pepco_czpepcocz



150 Kč
Košile s kostkovaným potiskem 
100% bavlna, pro chlapečky, s límečkem  
a zapínáním na knoflíky, velikosti: 104–134 cm

Halenka  
se zapínáním 
na knoflíčky
100% bavlna, pro holčičky, 
s límečkem, volánkem  
a elastickým lemem  
na rukávech, velikosti:  
104–134 cm

Elegantní  
šatičky
pro holčičky,
s kostkovaným 
potiskem 
a zapínáním
na knoflíky,
velikosti:
104–134 cm

Chlapecký pulovr 
s vánočním vzorem, 
velikosti: 104–134 cm

Veselá mikinka 
100% bavlna, pro chlapečky,  

s vánočním potiskem, 
velikosti: 104–134 cm

Šatičky s vánoční  
nášivkou  
s vrchním dílem ze 100% bavlny, 
2vrstvou tylovou sukýnkou  
a zapínáním na zádech,  
velikosti: 104–134 cm

Kalhoty s vázáním v pase 
98 % bavlny a 2 % elastanu, pro chlapečky,  

s kapsami a elastickým lemem ve spodní  
části kalhot, jednobarevné,  

velikosti: 104–134 cm

200 Kč

150 Kč

150 Kč

200 Kč
180 Kč150 Kč

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



90 Kč

Trendy  
mikina

100% bavlna,  
pro kluky,  

s vánočním  
potiskem,  

velikosti:  
134–170 cm

Cool vánoční tričko 
100% bavlna, pro kluky,  
s vánočním potiskem,  
velikosti: 134–170 cm

Vánoční mikina 
100% bavlna, pro slečny, na výběr: 
černá, s vánočním nápisem;  
nebo bílá, s vánočním potiskem, 
velikosti: 134–170 cm

Legíny  
se třpytkami 
z veluru, pro slečny, 

s brokátovým potiskem, 
velikosti: 134–170 cm

150 Kč

120 Kč

150 Kč

nabídka platí od 17. 11. 2022 do 23. 11. 2022
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou



Košile s prodlouženým  
zadním dílem 

100% viskóza, pro dámy, s límečkem 
zdobeným korálky a zapínáním  

na knoflíky, velikosti: 36–46

Bačkory pro dámy  
kotníkové, zateplené umělou 
kožešinou, s vánočním vzorem, 
velikosti: 36–41 

150 Kč

150 Kč

Sváteční tričko
100% bavlna, s vánočním potiskem, na výběr:  

pro dámy, velikosti: S–XXL – 120 Kč; 
nebo pro pány, velikosti: M–XXL – 120 Kč

Pantofle  
pro pány
zateplené, 
s vánočním vzorem, 
velikosti: 40–45

Pohodlná mikina 
100% bavlna, 
s vánočním potiskem, 
na výběr: pro dámy, 
velikosti: 
S–XXL – 250 Kč; 
nebo pro pány, 
velikosti: 
M–XXL – 250 Kč

120 Kč

250 Kč

250 Kč
se zdobením  
na límečku

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



Vánoční stromeček
umělý, na výběr: obalený v jutě, 
rozměry: 25 x 25 x 37 cm; nebo  
v kovovém květináči, se šiškami, 
rozměry: 30 x 30 x 35 cm

Stojací LED dekorace 
v makramé stylu, v kovovém rámu, 
na výběr: vánoční stromeček nebo  
hvězda, rozměry: 28 x 8,5 x 40 cm 
(baterie se prodávají samostatně)

Dekorace domeček 
keramická, na čajovou svíčku, na výběr:  

nízká, rozměry: 9,5 x 7,5 x 11 cm; 
nebo vysoká, rozměry: 8 x 6,5 x 15 cm

Keramická  
dekorace 

ve tvaru domečku,  
na čajovou svíčku, 

matná, rozměry:  
10 x 7,5 x 20 cm

LED  
hvězda 

z bambusu, 
k zavěšení, 

rozměry: 
27,5 x 27,5 x 2 cm

90 Kč

90 Kč

180 Kč

60 Kč

120 Kč

dostupná také:

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



180 Kč

Vánoční koule 4 ks 
průhledné, s dekorací uvnitř  

a ouškem na zavěšení, ø 8 cm 
(cena za 1 kus 22,50 Kč)

Stojací  
dekorace skřítek
na výběr: s oblečením 
s červenými nebo  
zelenými prvky, 
rozměry: 13 x 7 x 37 cm

Ozdoby  
z přírodních  
materiálů 
k zavěšení nebo  
k dekoraci stolu, 
na výběr sada s bílými 
nebo červenými prvky

90 Kč

90 Kč

d
os

tu
p

né
 ta

ké
:

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



740 Kč

600 Kč

Dřevěná stavebnice  
40 ks 

v sadě různé velikosti, 
barvy a tvary kostek, 
s licenčním potiskem 

Disneyho postaviček, 
pro děti od 2 let

Panenka L.O.L Surprise! O.M.G.
sada obsahuje: panenku, doplňky, např. oblečení,  
boty, příslušenství, kartáč na vlasy, stojan na panenky,  
na výběr 4 různé verze sady, výška cca 25 cm

Panenka Moya Mia 
ve vrtulníku 

v sadě: panenka, doplňky 
a 2místný vrtulník

Panenka Barbie Cutie Reveal 
v sadě: panenka a 10 překvapení, make-up se  

objeví po ponoření do studené vody,  
na výběr 4 různé verze sady

Plyšový 
jednorožec 
se svítícími křídly a rohem, 
vydává zvuky, délka 65 cm

480 Kč

350 Kč

250 Kč

objevte magickou
změnu make-upu

svítící křídla 
a roh

rozsvítí se  
na dotyk

přehrává  
melodii

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



740 Kč

Sada na výrobu náramků
v sadě: doplňky, barevné korálky, 
přívěsky a šňůrky, návod na 
pletení náramků, 
pro děti od 6 let

Roboti bojovníci 
na dálkové ovládání, pohybují 
se do všech směrů, s pohyblivými  
končetinami, zvukem a světly, 
v sadě: 2 roboti a 2 dálkové  
ovladače, pro děti od 3 let 
(baterie se prodávají  
samostatně)

420 Kč

svítí

vydávají zvuky

pohybují se

různé barvy a tvary ozdob, 
korálky a šňůrky

spojovací prvky, kroužek 
a pomůcka na pletení

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



Naplánujte si nákupy a navštivte svoji oblíbenou prodejnu...

Závodní auto 
na dálkové ovládání, 

pohybuje se do všech směrů,  
se světly, pro děti od 3 let 

(baterie se prodávají samostatně)

Auto s figurkou  
Tlapkové patroly 
v sadě: vozidlo, figurka, doplňky, 
na výběr 6 sad, pro děti od 3 let

Autodráha Hot Wheels 
Action Loop Stunt 
v sadě: autodráha a auto, 
pro děti od 4 let

Stavebnice  
na konstrukci aut 2 v 1 
sada umožňuje postavit 2 různá 
vozidla na dálkové ovládání, 
pro děti od 6 let 
(baterie se prodávají samostatně)

Akční raketomet
v sadě: pistole,  
rozměry: 22 x 10 x 60 cm,  
a 3 pěnové rakety, ø 5 cm,  
délka 16,5 cm,  
pro děti od 6 let

420 Kč 420 Kč

480 Kč

480 Kč

600 Kč

možnost 
poskládání 
různých 
vozidel

nabídka platí od 17. 11. 2022 do 23. 11. 2022
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou



Pro hravé 
dobrodruhy

Naplánujte si nákupy a navštivte svoji oblíbenou prodejnu...

Štědrá vánoční nadílka
pro každého!

Nápady na 
dárky

Vánoční  
móda

Klasická  
kolekce

Vánoce  
v kuchyni

Kolekce  
Loft

Pastelová 
kolekce

Hledáte inspiraci či vhodný dárek?
Ve vánočním obchůdku PEPCO najdete vše,  

co potřebujete k přípravě těch nejúžasnějších Vánoc!
Klikněte na vybranou fotografii a přeneste se do světa vánočních  

produktů a dekorací za fantastické ceny!


