Jar plná
farieb
prekvapí kvalitou,
očarí cenou

HIT!

SHHO 094418 TESTEX

4€

Podložka
na stoličku 2 ks
obojstranná,
rôzne vzory,
rozmery: 40 x 40 cm
(cena za 1 kus 2 €)

Poháre
z farebného skla 4 ks

s reliéfnym vzorom,
rôzne farby súprav,
objem 300 ml
(cena za 1 kus 1,25 €)

5€

Ponuka platí od 21. 4. 2022 do 4. 5. 2022 alebo do vypredania zásob.

prekvapí kvalitou,
očarí cenou

ponuka platí od 21. 4. 2022 do 4. 5. 2022
Sklenená dóza
s dreveným viečkom,
na výber:
objem 750 ml – 3 €,
objem 1,25 l – 4 €

Nápojový zásobník
s kohútikom
sklenený,
s vnútornou nádobkou
na ovocie, objem 3,4 l

od

3€

7€

Poháre
z farebného
skla 4 ks

dostupný
tiež:

s reliéfnym vzorom,
rôzne farby súprav,
objem 300 ml
(cena za 1 kus 1,25 €)

Karafa na
studené
nápoje

sklenená,
objem 1,2 l

2

5€

dostupné
tiež:

7€

50
€

Poháre na víno 4 ks
dostupné
tiež:

z farebného skla,
s reliéfnym vzorom,
rôzne farby súprav,
objem 320 ml
(cena za 1 kus 1,75 €)

Pohár na
zmrzlinu

sklenený,
objem 475 ml

2

50
€

Poháre na
koktaily 2 ks

objem 460 ml
(cena za 1 kus 1,25 €)

1€

Všetky produkty v tomto letáku sú našimi hitmi
a v obchode ich nájdete označené týmto symbolom
nočný
vzhľad

LED reťaz
70 svetielok

so solárnym panelom,
mení farby, biela alebo
rôznofarebná

napájaná
slnečnou
energiou

7€

HIT!

7€

LED lampička
v kovovom
košíčku
s úchytkou,
ø 15 cm,
výška 18 cm
(batérie sa
predávajú
samostatne)

Kvetináč s módnym
betónovým vzhľadom

plastový, s vnútornou vložkou
uľahčujúcou starostlivosť o rastliny,
rozmery kvetináča:
22,5 x 22,5 x 42 cm,
rozmery vložky:
22 x 22 x 17,5 cm

10€

6€

Deka
z mikrovlákna

s potlačou,
rozmery: 130 x 170 cm
dostupná
tiež:

SHHO 094418 TESTEX

15€

dostupná
tiež:
SHHO 094418 TESTEX

4€

Podložka
na stoličku 2 ks

so šnúrkami na prichytenie,
obojstranná,
rozmery: 40 x 40 cm
(cena za 1 kus 2 €)

Kvetináč
s módnym
betónovým
vzhľadom

plastový, s vnútornou
vložkou uľahčujúcou
starostlivosť o rastliny,
rozmery kvetináča:
26,5 x 26,5 x 50 cm,
rozmery vložky:
26 x 26 x 20,5 cm

Vyjadrite svoj názor na:
pepcosk

4€

@pepco_sk

Váza z recyklovaného skla
rozmery: 10 x 17 cm

6€

Elegantná
šperkovnica

drevená,
s vyrezávaným vekom,
rozmery: 22 x 13,5 x 11 cm

Ozdobné
lístky
farbené,
výška 46 cm

2

Originálna
dekorácia

stojacia, s kovovými
prvkami, výška 43 cm

10€

50
€

dostupné
tiež:

5€

Sójová
sviečka

15€

Drevený
kávový stolík

v sklenenej dóze
s viečkom,
vôňa čierna
ruža & oud,
čas horenia
cca 22 h, ø 11 cm,
výška 8,5 cm

ďalšie
dostupné
vône:

skladací, ø 37,8 cm,
výška 45 cm

jantár & tonka

pačuli

teakové drevo jantár & bylinky

Všetky produkty v tomto letáku sú našimi hitmi
a v obchode ich nájdete označené týmto symbolom

HIT!

od

4€

I’m made from

I’m made from

I’m made from

RECYCLED
PLASTIC

RECYCLED
PLASTIC

RECYCLED
PLASTIC

Úložný box CURVER

s ažúrovým vzorom, vekom a držadlami, na výber:
objem 4 l, rozmery: 26,8 x 18,6 x 12,4 cm – 4 €,
objem 11 l, rozmery: 36,3 x 27 x 13,8 cm – 5 €,
objem 17 l, rozmery: 36,3 x 27 x 22,2 cm – 6 €

Malá metlička
s lopatkou

70% GRS Recycled post-consumer polypropylene,
certified NSF C0633449-1

Kefa na
umývanie riadu
z recyklovaného plastu,
s dubovou rukoväťou

1

80
€

z recyklovaného plastu,
s dubovou rukoväťou

4€

7€

Veľká metla
s dubovou
násadou

Univerzálne
hubky 3 ks

z celulózy
(cena za 1 kus 0,60 €)

4€

1

80
€

Štýlová prachovka
s dubovou rukoväťou
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5€
Stroj na bubliny

v tvare veže, na batérie,
tekutina na výrobu bublín
je súčasťou súpravy,
pre deti od 3 rokov
(batérie sa predávajú
samostatne)

12€

Súprava
hračiek do
vane 5 ks

rybársky prút a 4 rybky,
pre deti od 3 rokov

Súprava hračiek
do piesku 6 ks
v súprave: vedierko
v tvare hradu,
sitko, lopatka, hrabličky
a formy na bábovky

5€

Loďka
s doplnkami
perfektná
hračka na pláž

9€

9€

Súprava hračiek
do piesku v kufríku 8 ks
v súprave: kufrík na kolieskach
s fontánkou, lopatka,
hrabličky a formy na bábovky,
pre deti od 3 rokov

Bublifuk
v tvare pištole
s tekutinou na výrobu
bublín 170 ml
a tanierikom

Všetky produkty v tomto letáku sú našimi hitmi
a v obchode ich nájdete označené týmto symbolom

HIT!

ORGANICKÁ
BAVLNA

ORGANICKÁ
BAVLNA
dostupné
tiež:

Tričko pre
chlapčekov

100 % bavlna, so zapínaním
na patentky a potlačou,
veľkosti: 80 – 98 cm

‘organic’
Certified by
CERES-0532 by CERES

2

50
€

ORGANICKÁ
BAVLNA

dostupné
tiež:

Ľahučké
šortky*

100 % organická bavlna,
pre chlapčekov,
s viazaním v páse,
vreckom a nášivkou,
veľkosti: 74 – 98 cm

3€

9€

‘organic’
Certified by
CERES-0532 by CERES

ORGANICKÁ
BAVLNA

ORGANICKÁ
BAVLNA

Tričko pre dievčatká

100 % organická bavlna, s volánikmi
na rukávoch a potlačou, na výber:
ružové s vreckom alebo biele,
so zapínaním na chrbte,
veľkosti: 80 – 98 cm

2

dostupné
tiež:

3€

Šortky na leto*

100 % organická bavlna,
pre dievčatká, s viazaním
v páse a vreckom,
veľkosti: 74 – 98 cm

‘organic’
* Produkt je dostupný vo vybraných predajniach.

Certified by
CERES-0532 by CERES

50
€

Spací vak
pre bábätko

100 % organická bavlna,
so zapínaním na
zips a potlačou

Bavlnená
zavinovačka*
s potlačou, veľkosti:
100 x 100 cm

5€

dostupná
tiež:

Nakupujte bez obáv!
Do 30 dní môžete zakúpený tovar vrátiť*
Rozkošné
tričko

dostupné
tiež:

ORGANICKÁ
BAVLNA

100 % organická
bavlna,
pre dievčatká,
s potlačou,
veľkosti:
104 – 134 cm

2

50
€

dostupné
tiež:

6€

Ružové šatôčky

2

pre dievčatká, s bavlnenou spodničkou,
tylovou sukňou, volánikmi na ramenách
a aplikáciou vpredu, veľkosti: 104 – 134 cm

Overal s mačičkami

100 % bavlna, pre dievčatká, na ramienka,
s volánikom, vreckami a potlačou, veľkosti: 104 – 134 cm

4€

Tričko
s obojstrannými flitrami

100 % bavlna, pre dievčatká,
so záhybmi na rukávoch a aplikáciou,
veľkosti: 104 – 134 cm

4€

50
€

Tričko s volánikmi
na rukávoch

100 % bavlna, pre dievčatká,
s potlačou, veľkosti: 104 – 134 cm

dostupné
tiež:

4€

Súprava tričiek pre dievčatká 2 ks
100 % bavlna, v súprave jedno s potlačou
a druhé jednofarebné, veľkosti: 104 – 134 cm
(cena za 1 kus 2 €)

2

50
€

Legíny
s mačičkami

95 % bavlny a 5 % elastanu, pre dievčatká,
s potlačou, veľkosti: 104 – 134 cm

Všetky produkty v tomto letáku sú našimi hitmi
a v obchode ich nájdete označené týmto symbolom
ORGANICKÁ
BAVLNA

Pohodlný top

Súprava tričiek
pre chlapčekov 2 ks

100 % bavlna,
v súprave jedno s potlačou
a druhé jednofarebné,
veľkosti: 104 – 134 cm
(cena za 1 kus 2 €)

100 % organická bavlna,
pre chlapčekov, s potlačou,
veľkosti: 104 – 134 cm

2

HIT!

50
€

4€

Súprava
teplákov 2 ks

100 % bavlna,
pre chlapčekov,
s viazaním a vreckami,
rôzne farby v súprave,
veľkosti: 104 – 134 cm
(cena za 1 kus 5 €)

10€

1

50
€

Šortky z mikrovlákna
pre chlapčekov, s viazaním,
vreckami a potlačou,
veľkosti: 104 – 134 cm

ORGANICKÁ
BAVLNA

2

50
€

Tričko zo 100 % organickej bavlny

pre chlapčekov, s potlačou, veľkosti: 104 – 134 cm

prekvapí kvalitou,
očarí cenou

ponuka platí od 21. 4. 2022 do 4. 5. 2022

5€

dostupné
tiež:

Tričko pre dámy

100 % bavlna, s vyšívanou
prednou časťou, veľkosti: S – XXL

5€

Tričko
s aplikáciou
100 % bavlna,
pre slečny,
s volánmi
na ramenách,
veľkosti:
134 – 170 cm

Tričko
alebo tepláky

100 % bavlna, pre chlapcov,
s potlačou s licenciou Star Wars,
veľkosti: 134 – 170 cm,
na výber: tričko – 5 €,
tepláky – 9 €

od

5€

5€

Tričko na jar

100 % bavlna, pre slečny,
so zapínaním na gombíky,
vreckom, viazaním a potlačou,
veľkosti: 134 – 170 cm

7€

Džínsové šortky

100 % bavlna, pre slečny,
s vysokým pásom, opaskom
a vreckami, veľkosti: 134 – 170 cm

ORGANICKÁ
BAVLNA

Šortky s vreckami

100 % organická bavlna,
pre chlapcov, s viazaním
a potlačou, veľkosti:
134 – 170 cm

4€

Cool tričko

100 % organická bavlna,
pre chlapcov, s potlačou,
veľkosti: 134 – 170 cm

5€

kolekcia pre PEPCO

Mikina
Cardio Bunny

so stojačikom, na zips,
s kontrastným prešívaním
a otvorom na palec,
veľkosti: XS – XL

12€

10€

Krátke legíny
Cardio Bunny

na bicykel, s kontrastnými
prvkami a vreckom na
zips v páse,
veľkosti: XS – XL

Športové šortky
na bicykel
Cardio Bunny

2-dielne, s potlačou
a jednofarebnými legínami
vo vnútri, veľkosti: XS – XL

10€
7€

Športová
ľadvinka
Športová obuv
Cardio Bunny*
pre dámy, šnurovacia,
veľkosti: 36 – 41

15€
* Produkt je dostupný vo vybraných predajniach.

so zapínaním na zips
a vreckom na zips

Športové legíny
s potlačou Cardio Bunny
veľkosti: XS – XL

12€

kolekcia pre PEPCO

10€ 3€
Športové tričko
Cardio Bunny

Športové ponožky
Cardio Bunny 2 páry
s vysokým obsahom bavlny
a metalickou niťou,
rôzne vzory v súprave,
veľkosti: 35 – 38, 38 – 42
(cena za 1 pár 1,50 €)

95 % bavlny a 5 % elastanu,
so sťahovacou šnúrkou
v spodnej časti a potlačou,
veľkosti: XS – XL

10€ 7€

Šľapky
Cardio Bunny*
veľkosti: 36 – 41

Športové šortky
Cardio Bunny

95 % bavlny a 5 % elastanu,
s vreckami a potlačou,
veľkosti: XS – XL

10€

Športové 2-dielne
šortky Cardio Bunny
na bicykel, jednofarebné,
s legínami s potlačou vo vnútri,
veľkosti: XS – XL

7€

Športový top
Cardio Bunny

95 % viskózy a 5 % elastanu,
s potlačou, veľkosti: XS – XL

12€

Športové legíny
Cardio Bunny
s potlačou,
veľkosti: XS – XL

* Produkt je dostupný vo vybraných predajniach.
Buďte s nami v kontakte:

Nakupujte bez obáv!
Do 30 dní môžete zakúpený tovar vrátiť.

prekvapí kvalitou,
očarí cenou

* Formulár pre vrátenie tovaru nájdete
na www.pepco.sk.

pepcosk @pepco_sk pepco.sk
ZÁKAZNÍCKE CENTRUM
tel.: +421 233 056 067
e-mail: zakaznik@pepco.sk

Ponuka v jednotlivých predajniach sa môže líšiť
podľa množstva a dostupnosti sortimentu. Niektoré
produkty budú dostupné iba vo vybraných predajniach.
Možné tlačové chyby môžu spôsobiť rozdiel medzi
cenami uvedenými v letáku a cenami v predajni.

