
120 Kč

180 Kč

30 Kč

Silikonový vál na těsto
s měrkou, rozměry: 50 x 70 cm 

Sada vykrajovátek 
na cukroví 9 ks
různé tvary 
(cena za 1 kus 3,33 Kč)

Plech na pečení
s nepřilnavou vrstvou a plastovým víkem 

s rukojeťmi a zavíráním na klipsy, 
 rozměry: 42 x 29 x 4,5 cm

překvapí kvalitou,  
 okouzlí cenou

Vánoční 
obchůdek

Nabídka platí od 3. 11. 2022 do 16. 11. 2022 nebo do vyprodání zásob.



120 Kč

30 Kč

300 Kč

150 Kč

120 Kč

90 Kč

120 Kč

Vál na těsto s měrkou
silikonový, rozměry: 40 x 50 cm

Sada vykrajovátek  
s razítkem 8 ks
na cukroví, z nerezové oceli
(cena za 1 kus 3,75 Kč)

Sada na pečení 
v sadě: velká kameninová 

mísa ve tvaru hrnku,
ø 18 cm, výška 15 cm,

silikonová stěrka
a silikonová metlička

Kovový cedník
ø 21,5 cm, výška 14 cm

Bambusová deska
s gravírováním ve tvaru soba,
rozměry: 39 x 27 x 1,5 cm

Dřevěný váleček  
na těsto
gravírovaný, s díly 
z nerezové oceli, 
ke zdobení těsta 
vánočními vzory

Sada desek  
s uchem 2 ks
z bambusu, rozměry: 
20 x 28 cm a 24 x 33 cm

nabídka platí od 3. 11. 2022 do 16. 11. 2022
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou



250 Kč

300 Kč

60 Kč 250 Kč

180 Kč

90 Kč

Servírovací podnos  
s bambusovou rukojetí
keramický, ø 26 cm

Kovový louskáček  
na ořechy

s keramickou miskou
s bambusovým okrajem,

ø 19 cm, výška 9 cm

Servírovací podnos  
ve tvaru vánočního  
stromku
keramický, s bambusovou 
rukojetí, rozměry: 38 x 20 x 3,5 cm

Ubrus s vyšívaným  
vzorem
bavlněný, kostkovaný vzor,
rozměry: 140 x 220 cm

Prostírání  
na stůl
s vánočním  
vzorem, ø 38 cm

Kostkovaný běhoun
na stůl, rozměry: 35 x 150 cm

      

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

17.HCN. 10666 HOHENSTEIN HTTI



180 Kč

120 Kč

250 Kč90 Kč

250 Kč

Deka s vánočním  
potiskem 

různé vzory a barvy,
rozměry: 150 x 200 cm

Povlak na polštářek  
s vánočními motivy 
rozměry: 45 x 45 cm

Polštářek ve tvaru  
hlavy Mikuláše 
rozměry: 50 x 60 cm

Povlak na  
polštářek  
s potiskem
100% bavlna,
rozměry: 45 x 45 cm

Polštářek  
s motivem  
Mikuláše 
rozměry: 43 x 43 cm

Vyjádřete svůj názor na:
@pepco_czpepcocz

SH025 175873 TESTEX

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI 20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI

SH025 094418 TESTEX

20.HCN.31516 HOHENSTEIN HTTI



60 Kč

 od

60 Kč

 od

120 Kč

Box s mašlí 
z veluru, na výběr:

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

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

Sada kartonových krabic 2 ks
rozměry: 25 x 26 x 24 cm,
stejný vzor v sadě, na výběr:
s vánočním potiskem – 60 Kč (cena za 1 kus 30 Kč);  
nebo s licenčním potiskem Disney – 70 Kč (cena za 1 kus 35 Kč)

dostupný  
také:

          

dostupné také:

      

dostupná  
také:

   
   

   
    

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



40 Kč

90 Kč

40 Kč

150 Kč

Skleněná  
ozdoba

na výběr: Mikuláš,  
rozměry: 6 x 11 cm;

nebo sněhulák,  
rozměry: 7 x 12 cm

Svícen na  
čajové svíčky
keramický, ve  
tvaru Mikuláše,
rozměry: 12 x 8 x 17,5 cm

Keramická dekorace 
LED domeček
rozměry: 13 x 8,5 x 17,5 cm
(baterie jsou součástí balení)

Vánoční hvězda 
ozdoba na špičku 
vánočního stromku,
výška 20 cm

dostupná  
také:

   

nabídka platí od 3. 11. 2022 do 16. 11. 2022
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou



90 Kč120 Kč 60 Kč
Vánoční koule 6 ks
ozdobné, ø 8 cm
(cena za 1 kus 15 Kč)

Vánoční ozdoby, 
různé tvary 16 ks
podlouhlé, ø 6 cm, výška 15 cm;
a kulaté, ø 6 cm
(cena za 1 kus 7,50 Kč)

Ozdoby ve tvaru 
cukrové hůlky 6 ks 
výška 13 cm
(cena za 1 kus 10 Kč)

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



90 Kč

 od

150 Kč

150 Kč

60 Kč

100 Kč

Vonná svíčka  
s víčkem

ve skleněné dóze,
ø 18 cm, výška 13 cm

Elegantní dárková sada  
v sadě: aroma difuzér s tyčinkami

a 2 svíčky ve skleněné nádobce,
rozměry: 21 x 8,5 x 18 cm

Sada vonných  
svíček 3 ks
ve skleněných nádobkách,
vůně na výběr: karamel
s čokoládou nebo káva  
s javorovým sirupem,  
v dárkovém balení
(cena za 1 kus 33,33 Kč)

Aroma difuzér
ve skleněné nádobce, s tyčinkami,  
v dárkovém balení, vůně na výběr:  
jmelí s jedličkou, objem 80 ml – 90 Kč;  
nebo brusinkový čaj, objem 200 ml – 200 Kč

Vonná svíčka v dárkovém balení
ve skleněné nádobce, vůně na výběr:
jablko se skořicí nebo jmelí s jedličkou

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



90 Kč

 od

250 Kč 300 Kč300 Kč

180 Kč

180 Kč

250 Kč

Pulovr se strukturálním vzorem
pro dámy, z měkkého úpletu, s lurexovou nití, velikosti: S–XXL

Kostkované legíny
pro dámy, s potiskem,  

velikosti: S–XXL

Rukavice nebo čepice se zimním vzorem
pro dámy i pány, z úpletu, na výběr: rukavice,  

umožňují ovládat displej mobilního telefonu – 90 Kč;
nebo čepice s bambulí – 120 Kč, univerzální velikost

Mikina The Simpsons
100% bavlna, pro pány,  

s potiskem, velikosti: M–XXL

Mikina Minnie Mouse
bavlněná, pro dámy, s potiskem, 
velikosti: S–XXL

Legíny  
s ozdobnými  

knoflíčky
pro dámy,  

velikosti: S–XXL

Tunika s volánem
100% viskóza, pro dámy,  

se zapínáním na knoflíky,  
páskami na ohrnutí  
rukávů a potiskem, 

velikosti: 36–46

dostupný  
také:

   

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



150 Kč

150 Kč

180 Kč

70 Kč

100 Kč 90 Kč

120 Kč

Efektní top
pro slečny, se třpytkami  
s holografickým efektem  
a krátkými balonovými  
rukávy, velikosti: 134–170 cm

Třpytivé legíny
pro holčičky, z veluru, 
velikosti: 104–134 cm

Módní  
sukně
pro slečny,  
s řasením  
v pase  
a vzhledem  
imitujícím kůži,  
velikosti: 
134–170 cm

Slavnostní šatičky
pro holčičky, z veluru, se  
zapínáním na zádech, řasením  
a krátkými balonovými rukávy,  
střižené v pase,  
velikosti: 104–134 cm

Top s tylovými  
volánky
pro holčičky,  
s oválným výstřihem, 
velikosti: 104–134 cm

Top  
s krajkovým  

límečkem
100% bavlna,  
pro holčičky,  

jednobarevný,  
velikosti:  

104–134 cm

Plisovaná  
sukýnka
pro holčičky,  
se třpytivým 

vzhledem  
a elastickým pasem, 
velikosti: 104–134 cm

nabídka platí od 3. 11. 2022 do 16. 11. 2022
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou



60 Kč
250 Kč

120 Kč

180 Kč

200 Kč

60 Kč

120 Kč

150 Kč

Roztomilé vánoční tričko
100% bavlna, pro chlapečky, 

s potiskem, velikosti: 104–134 cm

Vtipné  
vánoční tričko

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

Chlapecké džíny
střih jogger,
s kapsami, vázáním v pase a elastickými
manžetami ve spodní části kalhot,
velikosti: 134–170 cm

Jednobarevná košile
ze 100% bavlny, pro kluky,  

s límečkem a zapínáním  
na knoflíky, velikosti: 134–170 cm

Tepláčky s kapsami
100% bavlna, pro chlapečky, 

s vázáním v pase a potiskem,  
velikosti: 104–134 cm

Kalhoty  
s vázáním v pase

98 % bavlny a 2 % elastanu,  
pro chlapečky, elegantní,  

s kapsami a ohrnutými  
nohavicemi, jednobarevné,  

velikosti: 104–134 cm

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

Košile  
s veselým potiskem

100% bavlna, pro 
 chlapečky, s límečkem 

a zapínáním na knoflíky, 
velikosti: 104–134 cm

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



420 Kč

350 Kč

250 Kč

480 Kč

Interaktivní plyšák 
na výběr: křeček, opice nebo 

papoušek, s funkcí pohybu 
a nahrávání i přehrávání 

zvuku, pro děti od 2 let
(baterie jsou součástí balení)

Panenka miminko 
v sedačce  
pro děti od 2 let

Hrací podložka Animal World
v sadě: podložka, dopravní značky  
a 3 autíčka ve tvaru zvířátek,  
rozměry podložky: 145 x 98 cm,  
pro děti od 2 let

Hrací set Jednorožci 
12 jednorožců v různých barvách  

a velikostech, s doplňky, pro děti od 3 let

dostupná  
také:

   

dostupná  
také:

   

dostupné varianty:

  
  

  
  

pohybuje se

      

nahrává a přehrává  
nahrávku

      

Vyjádřete svůj názor na:
@pepco_czpepcocz



250 Kč

420 Kč

350 Kč

250 Kč

350 Kč
Sada na pletení náramků Moon Loom

v sadě: 2 pletací kruhy, háček, sáček se sponkami,  
1 800 gumiček a návod, pro děti od 6 let

Panenka Barbie 
Zmrzlinový stánek 
v sadě: panenka Barbie,  
výška cca 30,5 cm, plastelína  
ve 2 barvách, 2 misky, 2 kornouty,  
2 lžičky, 3 ozdoby na zmrzlinu,  
držák na kornout a pokladna,  
pro děti od 3 let

Královský pár 
Enchantimals 
v sadě: 2 panenky,  
2 zvířátka a doplňky,
pro děti od 4 let

Kadeřnický set
s česací hlavou a vlasovými  

doplňky, pro děti od 3 let

Panenka Moya Mia se šatníkem
v sadě: panenka, doplňky, další šaty  
a šatník s otevíracími dveřmi a policemi,  
pro děti od 3 let

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



300 Kč

200 Kč

420 Kč

480 Kč

Vystřelovací dráha Teamsterz
v sadě: autodráha a auto, které  
ve vodě mění barvu, pro děti od 3 let

Sada autíček  
Teamsterz 
10 různých modelů, kovová,  
pro děti od 3 let

Auto ve tvaru  
žraloka 
svítí, vydává zvuky,
pro děti od 3 let
(baterie jsou  
součástí balení)

Skládací parkoviště Teamsterz
kufřík s rukojetí, s autíčkem, pro děti od 3 let

nabídka platí od 3. 11. 2022 do 16. 11. 2022
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou



600 Kč

350 Kč

480 Kč

350 Kč

300 Kč

Strašlivý dinosaurus
chodí, hýbe hlavou

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

pro děti od 3 let
(baterie jsou

součástí balení)

Auto na dálkové ovládání
v měřítku 1 : 20, se světly a pohyblivým  
odpružením, pro děti od 3 let  
(baterie se prodávají samostatně)

Traktor s přívěsem 
na dálkové ovládání, s gumovými  
pneumatikami, pro děti od 6 let 
(baterie se prodávají samostatně)

Střílecí hra s levitačním terčem
spočívá v sestřelování polystyrenových míčků 

vznášejících se ve vzduchu, který fouká z přístroje;
v sadě: 2 pistole, 10 šipek, 10 míčků a USB kabel, pro děti od 8 let 

Kouzelný plyšák
na výběr: dinosaurus nebo žirafa, 
výška 60 cm, pro děti od 12 měsíců

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



70 Kč90 Kč

90 Kč

150 Kč

60 Kč

Jednobarevný povlak  
na polštářek 

různé barvy na výběr,
rozměry: 40 x 40 cm

Elegantní povlak  
na polštářek 

různé barvy na výběr,
rozměry: 40 x 40 cm

Povlak na polštářek  
s 3D vzorem 
různé barvy na výběr,
rozměry: 40 x 40 cm

Povlak na polštářek  
s třásněmi 

různé barvy na výběr,
rozměry: 45 x 45 cm

Sada povlečení  
na polštářek 2 ks 
jedna barva v sadě,
různé barevné sady na výběr,
rozměry: 40 x 40 cm
(cena za 1 kus 30 Kč)

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



800 Kč
Rotační mop Vileda  
Ultramax Turbo s kbelíkem 
pro snadné a důkladné čištění bez čisticích prostředků,  
s pohodlnou otočnou hlavicí pro snadné manévrování  
a s návlekem se 2 druhy mikrovlákna, nezanechává šmouhy  
na podlaze, v sadě: teleskopická hůl, hlavice, návlek a kbelík,  
délka hole: 55 cm po složení, v prodloužení 122 cm, s hlavicí 130 cm,  
rozměry hlavice: 34 x 10 cm, rozměry kbelíku: 49 x 29 x 31,5 cm

pohodlí  
a hygiena

bezkontaktní  
ždímání

praktické 
zapínání 
na klipsy

odstředivý
mechanismus

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 muže lišit podle množství
a dostupnosti sortimentu. Některé produkty budou dostupné pouze
ve vybraných prodejnách. Fotografie produktů jsou pouze ilustrační  

a mohou se mírně lišit od produktů dostupných v prodejně.


