
90 Kč
Jídelní 
souprava
keramická, z dolomitu, 
s 3D vzorem, na výběr: 
hrnek, objem 460 ml, 
výška 11,3 cm; dezertní 
talířek, ø 20 cm; nebo
miska, ø 14 cm

HIT!

Nabídka platí od 23. 3. 2023 do 12. 4. 2023 nebo do vyprodání zásob.

překvapí kvalitou, 
    okouzlí cenou

Sváteční
stůl



90 Kč

90 Kč

Hluboká miska 
keramická, z dolomitu,
s 3D vzorem, ø 14 cm

Hrneček  
se zajíčkem

keramický, z dolomitu,
s 3D vzorem, objem 460 ml

Dezertní  
talířek

keramický, z dolomitu,
s 3D vzorem,   ø 20 cm

nabídka platí od 23. 3. 2023 do 12. 4. 2023
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou

90 Kč



180 Kč

300 Kč

Dezertní 
vidličky 4 ks 
z nerezové ocele,  
s přívěškem
s velikonočním  
motivem  
(cena za 1 kus 30 Kč)

Silikonová podložka 
s potiskem, rozměry: 50 x 70 cm

Pánev s nepřilnavým povrchem 
ergonomická, horkuvzdorná rukojeť, 

vhodná na všechny typy sporáků
a indukční varné desky, ø 24 cm 

Ergonomická pánev 
s nepřilnavým povrchem, 
horkuvzdornou rukojetí, 
vhodná na všechny typy 
sporáků a indukční 
varné desky, ø 28 cm  

350 Kč

120 Kč

dostupná  
také:

   

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

• na všechny typy sporáků
• mramorovaný vzor
•  se dnem vhodným na 

indukční varnou desku
•  ergonomické rukojeti 

typu soft-touch

R O K Y

Z

Á R U K A



60 Kč

70 Kč

70 Kč

100 Kč
100 Kč

70 Kč

Jednobarevný  
dezertní talíř
keramický, s jemnou

3D povrchovou 
úpravou, ø 19 cm

Keramická miska 
s jemnou 3D povrchovou úpravou, 

na výběr: jednobarevná nebo 
s květinovým vzorem, objem 790 ml

Mělký talíř 
keramický, s jemnou 3D povrchovou 
úpravou, jednobarevný, ø 27 cm

Vzorovaný  
mělký talíř 
keramický, s jemnou
3D povrchovou úpravou 
a květinovým vzorem, 
ø 27 cm

Jarní  
hrneček 

keramický,
s jemnou

3D povrchovou 
úpravou,
na výběr:

jednobarevný
nebo s květinovým 

vzorem, objem 460 ml

Dezertní talíř  
s květinovým vzorem
keramický, s jemnou
3D povrchovou 
úpravou,   ø 19 cm

Vyjádřete svůj názor na:
@pepco_czpepcocz



180 Kč
50 Kč

150 Kč

120 Kč

70 Kč

Dóza s víčkem 
keramická, ø 9,5 cm, 
výška 9 cm

Kovový podnos
s ažurovým okrajem 

a embosovaným vzorem 
na spodní straně,

ø 30 cm, výška 5 cm

Polštářek  
s ozdobným  

okrajem 
s třásněmi, ø 45 cm

Podsedák  
na židli 
s potiskem,

rozměry:
40 x 40 cmPovlak  

na polštářek  
s potiskem
rozměry: 45 x 45 cm

dostupný  
také:

   

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

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI



300 Kč

120 Kč

180 Kč

70 Kč

150 Kč

120 Kč
Malá vodní  

pistole
délka 35 cm, 

pro děti od 3 let

Sada her 4 v 1 
házení na cíl, různé varianty hry:

házení míčků se suchým zipem na terč;
nebo házení míčků do děr s přenosnou taškou  

a kulatým podstavcem, pro děti od 3 let

Prodloužená ruka ve  
tvaru zvířecí hlavy 

na výběr: dinosaurus, krokodýl
nebo žralok, pro děti od 3 let

Badmintonová sada 
sada obsahuje: 2 rakety, rozměry:  
26,5 x 29 x 2,5 cm, a 3 košíky

Vodní  
pistole

s lahví
v sadě,

délka 55 cm,
lahev lze 
nahradit

libovolnou
plastovou

lahví,
pro děti
od 4 let

Sada vodních  
balónků 200 ks
v nádobě
s pumpičkou,
k dispozici
v různých
barvách

dostupná  
také:

   

dostupná  
také:

   

dostupná  
také:

nabídka platí od 23. 3. 2023 do 12. 4. 2023
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou



250 Kč

350 Kč

300 Kč

Město Hot Wheels
autíčko v sadě,
dostupné různé vzory,
pro děti od 3 let

Závodní RC auto F1 
na dálkové ovládání, jezdí
všemi směry, měřítko 1 : 18,
dostupné různé vzory,
pro děti od 6 let
(baterie se prodávají samostatně)

Panenka  
Dream Ella 
mění barvu,
pokrytá smývatelnou
třpytivou barvou,
zabalená v krabičce
jako překvapení,
7 doplňků v sadě,
výška 29 cm,
pro děti
od 3 let

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



© 2023 &TM Spin Master Ltd. All rights reserved.

250 Kč

200 Kč

300 Kč

Plastelína Tlapková patrola 
v sadě: figurka pejska Marshalla, formičky

ve tvaru odznaku a kočičky Cali, plastový nůž,
vědro, brána hasičské zbrojnice

a 4 nádobky s plastelínou

Plyšová hračka  
Tlapková patrola 

na výběr: Chase, Skye nebo 
Marshall, délka 45 cm

Figurka  
Tlapková  
patrola 
s příšlušenstvím,  
na výběr sady
s různými hrdiny

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



© 2023 &TM Spin Master Ltd. All rights reserved.
480 Kč

Autíčka Tlapková patrola 
na výběr: 3 plastová rozkládací autíčka s figurkami postaviček  

z Tlapkové patroly (Skye, Marshall, Chase), pro děti od 3 let

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



100 Kč

100 Kč

100 Kč

180 Kč

180 Kč
200 Kč

Pohodlná  
dětská souprava

100% bavlna,  
pro chlapečky, v sadě: 
polokošile a tepláčky, 
s licenčním potiskem  

Tlapková patrola, 
velikosti: 74–98 cm

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

Dívčí legínky
95 % bavlny,
a 5 % elastanu,  
s licenčním  
potiskem 
Tlapková  
patrola, 
velikosti: 
104–134 cm

Tričko Chase
100% bavlna, pro chlapečky, 
s licenčním potiskem  
Tlapková patrola,  
velikosti 104–134 cm

Tepláčky  
s vázáním  

v pase
100% bavlna, 

pro chlapečky,  
s kapsami 

a licenčním 
potiskem  
Tlapková  

patrola,
velikosti:

104–134 cm

Pastelová sada
pro holčičky, v sadě:
tričko, 100% bavlna,
a legínky, 95 % bavlny,
a 5 % elastanu, s licenčním
potiskem Tlapková patrola,
velikosti: 74–98 cm

nabídka platí od 23. 3. 2023 do 12. 4. 2023
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou

© 2023 &TM Spin Master Ltd. All rights reserved.



150 Kč

200 Kč 120 Kč

120 Kč

150 Kč

200 Kč

Košile s límečkem
100% bavlna, pro chlapečky, 

se zapínáním na knoflíky, 
jednobarevná, velikosti: 

104–134 cm

Kalhoty se  
zapínáním na kšandy

98 % bavlny a 2 % elastanu,
pro chlapečky, s kapsami, 

jednobarevné, velikosti: 
104–134 cm

Plisovaná sukně 
pro holčičky, z tylu,  
s podšívkou 
a potiskem,
velikosti: 104–134 cm

Košile s balonovými rukávy
100% bavlna, pro holčičky, 
se zapínáním na knoflíky a límečkem,
jednobarevná, velikosti: 104–134 cm Šaty s volánky na ramenech

100% bavlna, pro holčičky, 
střižené v pase, 
s nabíráním a potiskem,
velikosti: 104–134 cm

Šaty pro malé princezny 
vrchní část ze 100 % bavlny, s volánky  
na ramenech, dvouvrstvá tylová sukně  
s potiskem se zlatými srdíčky, velikosti: 104–134 cm

dostupné 
také:

   

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



120 Kč

200 Kč

100 Kč 120 Kč

180 Kč

150 Kč

Džíny s kapsami 
pro chlapečky, s gumičkou
a vázáním v pase,
velikosti: 104–134 cm

Košile se  
stojáčkem
100% bavlna,  
pro chlapečky, 
s kapsou a zapínáním  
na knoflíky,  
jednobarevná, 
velikosti: 74–98 cm

Jednobarevné kalhoty 
95 % bavlny a 5 % elastanu,
pro kluky, s kapsami,
velikosti: 134–170 cm

Proužkovaná  
košile
100% bavlna,  
pro chlapečky, 
s límečkem 
a pásky 
na vyhrnutí
rukávů,
velikosti:  
134–170 cm

Polokošile s límečkem
100% bavlna, pro kluky,  

se zapínáním  
na knoflíky u krku, 

s potiskem, velikosti: 
134–170 cm

Polokošile se zapínáním  
na knoflíky

100% bavlna, pro chlapečky,  
s kontrastními pruhy na límečku

a rukávech, velikosti: 104–134 cm

Vyjádřete svůj názor na:
@pepco_czpepcocz



180 Kč 90 Kč

150 Kč

120 Kč

180 Kč 180 Kč 250 Kč
Šaty střižené v pase 
pro slečny, s nabíranou sukní, na výběr: 100% viskóza,  
s elastickými lemy ve výstřihu a rukávech  
a kostkovaným vzorem; nebo vrchní část 
ze 100% bavlny a sukně z 95 % bavlny a 5 % elastanu, 
s výřezem ve tvaru srdíčka, velikosti: 134–170 cm

Džínová sukně 
pro slečny, s elastickým  
pasem a kapsami,
velikosti: 134–170 cm

Tričko Smiley 
100% bavlna, pro slečny, s licenčním  

potiskem, velikosti: 134–170 cm

Šaty s ažurovou výšivkou
100% bavlna, pro holčičky,  
s volánky na ramenech,  
s podšívkou, řasením v pase 
a kostkovaným potiskem, 
velikosti: 74–98 cm

Svetřík  
s flitrovou  
aplikací
100% bavlna, pro holčičky,
se zapínáním na knoflíky,
velikosti: 74–98 cm

Elegantní tričko
100% bavlna, pro holčičky, 

s ažurovou výšivkou na rukávech, 
jednobarevné, velikosti: 104–134 cm

Košilové šaty
55 % viskózy a 45 % bavlny,

pro slečny, s límečkem, nabírané
v pase, se zapínáním na  

knoflíky, jednobarevné,
velikosti: 134–170 cm

dostupné  
také:

   

dostupné  
také:

   

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



150 Kč

250 Kč
300 Kč

150 Kč 70 Kč

Šaty  
s ¾ rukávy 
97 % bavlny
a 3 % elastanu,
pro dámy,  
s jednoduchým  
střihem,
rozparky
na bocích
a potiskem,
pruhované,  
velikosti:
36–44

Šaty  
s řasením  

v pase
100% viskóza, 

pro dámy,
s límečkem, 
prošíváním  

v pase,
gumičkami

na rukávech
a zapínáním

na knoflíky,
s potiskem,

velikosti:
36–44

Tričko s kamínky
100% bavlna, pro dámy, 

s krajkou na ramenech
a potiskem, velikosti: S–XXXL

Dámské tričko 
95 % viskózy a 5 % elastanu, 
pro dámy, s potiskem, 
velikosti: S–XXXL

Dámský top 
95 % bavlny

a 5 % elastanu,
jednobarevný,

velikosti: S–XXL

nabídka platí od 23. 3. 2023 do 12. 4. 2023
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou



200 Kč

180 Kč

200 Kč

250 Kč

200 Kč

Šaty s volánem
100% bavlna, pro dámy,  

jednobarevné,
velikosti: 36–44

Košile  
s výstřihem  
do V
100% viskóza,  
pro dámy, 
s řasením vzadu, 
zapínáním na knoflíky,  
jednobarevná,  
velikosti: 36–46

Džínová sukně  
pro dámy, 

s rozparkem vpředu
a kapsami, velikosti: S–XXL

Pruhované  
kalhoty 
z bengalínu, 
pro dámy,
se širokým 
elastickým pasem,
velikosti: 36–44

Košile  
s vyhrnutými  
rukávy 
pro dámy, s límečkem,
zapínáním na knoflíky 
a drobným puntíkovaným 
potiskem, velikosti: 36–46

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



600 Kč
Oclean P1 sonický 

zubní kartáček
72 000 sonických pohybů za minutu,

3 programy čištění,
30denní výdrž baterie,

2minutový časovač, indikátor stavu nabití baterie,
magnetická nabíjecí USB stanice,

sada obsahuje: kartáček, hlavici kartáčku,
USB nabíjecí stanici, návod na použití

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. Fotografie produktů jsou pouze ilustrační  

a mohou se mírně lišit od produktů dostupných v prodejně.

DLOUHÁ 
VÝDRŽ

BATERIE

CHRÁNÍ DÁSNĚ
A SKLOVINU

PATENTOVANÝ 
MOTOR

- 30 dní
na 1 nabití

- rychlé nabíjení  
za 2 hodiny

tvar W
přizpůsobený 
tvaru zubu

vlákna 
DuPont Tynex ®

3 PROGRAMY
přizpůsobené  
potřebám
vašich zubů

Bělení

Jemné čištění

Standardní čištění

až

72 000
sonických 
pohybů/min


