prekvapí kvalitou,
očarí cenou

10€
Štýlový záves

zamatový,
rozmery: 135 x 260 cm

SHHO 094418 TESTEX

7€

Stolná lampa

so zamatovým tienidlom
a kovovým podstavcom,
rozmery: 17 x 17 x 39 cm

HIT!

www.tuv.com
ID 1111230416:

NOVÁ
KOLEKCIA

Ponuka platí od 22. 9. 2022 do 5. 10. 2022 alebo do vypredania zásob.

prekvapí kvalitou,
očarí cenou

ponuka platí od 22. 9. 2022 do 5. 10. 2022

7€

10€

Zamatový
vankúšik

Elegantný záves
zamatový,
rozmery: 135 x 260 cm

rozmery: 35 x 50 cm

SHHO 094418 TESTEX

7€

Stolová lampička
so zamatovým tienidlom
a kovovým podstavcom,
rozmery: 17 x 17 x 39 cm

www.tuv.com
ID 1111230416:

Vonná sviečka

v sklenenej nádobe,
s kovovým viečkom,
na výber rôzne vône a farby,
ø 13,5 cm, výška 8 cm

od

3€

5€

Nadýchaná deka
z mikrovlákna,
rozmery: 130 x 170 cm

10€

Skladací box

s potlačou,
rozmery na výber:
32 x 32 x 32 cm – 3 €,
s okienkom, uzatvárateľný,
30 x 30 x 30 cm – 5 €

dostupná
tiež:

SHHO 094418 TESTEX

dostupný
tiež:
dostupný
tiež:

Kovový obal
na kvetináč

na kovových nohách,
rozmery: 15 x 15 x 50 cm

10€

Úložný box

rozmery na výber:
24 x 14 x 10 cm – 2 €,
s rúčkami: 27 x 17 x 12 cm – 2,50 €,
34 x 20 x 14 cm – 4 €,
s vekom a rúčkami:
38 x 24 x 17 cm – 5 €,
42 x 28 x 19 cm – 6 €

od

2€

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

s drevenou dekoráciou,
ø 14,5 cm, výška 23 cm

12€

Dekorácia tekvica
keramická, rozmery:
16,5 x 16,5 x 20 cm

7€

HIT!

Jesenná dekorácia
rozmery: 48,5 x 41,5 x 7 cm

5€

2

50
€

Dekorácia ježko
rozmery: 11 x 8 x 6 cm

30€

Mäkká taburetka
s geometrickým vzorom,
rozmery: 38 x 38 x 38 cm

Bambusový košík
s látkovou podšívkou,
rozmery na výber:
21 x 14 x 12 cm – 2,50 €,
30 x 18 x 18 cm – 5 €,
33 x 22 x 20 cm – 6 €,
36 x 26 x 22 cm – 7 €,
39 x 29 x 24 cm – 10 €

od

2

50
€

Vyjadrite svoj názor na:
pepcosk

@pepco_sk

Súprava porcelánových
hrnčekov 2 ks
so zlatými prvkami, objem 360 ml
(cena za 1 kus 2,50 €)

5€

Džbán s ohrievačom
z borosilikátového skla,
odolný voči vysokým
aj nízkym teplotám,
vhodný na ohrievanie
v mikrovlnke a umývanie
v umývačke riadu,
objem 1,5 l

od

4€

Raňajková súprava

z kameniny, na výber:
dezertný tanier, ø 21 cm – 4 €,
hlboký tanier, ø 15,4 cm – 5 €,
plytký tanier, ø 26,5 cm – 6 €

3€

Kameninový
hrnček
objem 380 ml

12€

Nerezová
termofľaša
objem 530 ml

9€

Všetky produkty v tomto letáku sú našimi hitmi
a v obchode ich nájdete označené týmto symbolom
Stojan na
papierové
utierky
kovový,
výška 28,5 cm

2€

Súprava nožov
v bloku 4 ks

nerezová, blok
s potlačou dreva, v súprave:
kuchynský nôž, dĺžka 20 cm,
univerzálny nôž, dĺžka 20 cm,
nôž na chlieb, dĺžka 19,5 cm,
nôž na zeleninu a ovocie,
dĺžka 9 cm

10€

HIT!

Mlynček na korenie
drevený, s keramickými
čepeľami, výška 30 cm

10€

Košík
na ovocie

kovový, ø 23 cm

4€

12€

Odkvapkávač na riad
kovový, s drevenými rúčkami,
rozmery: 46 x 26 x 18 cm

Kovový chlebník

s bambusovým vekom
a prednou otváracou časťou,
rozmery: 35,5 x 21,5 x 20 cm

20€

prekvapí kvalitou,
očarí cenou

ponuka platí od 22. 9. 2022 do 5. 10. 2022

Stojan
na kefky
keramický

4€

Dávkovač
mydla
keramický

3€
od

5€

Bavlnený uterák
rozmery na výber:
50 x 100 cm – 5 €,
70 x 140 cm – 10 €

14.HPK.51859 HOHENSTEN HTTI

7€ 10€

Kúpeľňová predložka
SH025 176864 TESTEX

s mäkkým a jemným vlasom,
rozmery: 50 x 80 cm

Odpadkový kôš
do kúpeľne
kovový, s pedálom,
objem 10 l

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

Plochý
trojuholníkový
mop

Doplnky
do kuchyne

na výber: kefa
na umývanie riadu,
ohybná, okrúhla – 1,50 €,
s protišmykovými
silikónovými rukoväťami:
kefa na umývanie
riadu – 1,50 €,
kefa na čistenie
fliaš – 1,50 €

1

HIT!

s teleskopickou
kovovou
palicou – 6 €,
vymeniteľný
návlek – 3 €

od

3€

50
€

4€

Upratovacia
súprava

kefa s lopatkou – 4 €,
kefa na prach,
z mikrovlákna – 4 €

Odpadkový kôš BranQ
na triedený odpad, s rukoväťou,
na výber: kôš na papier,
sklo alebo plast,
objem 10 l

4€

Sušiak na bielizeň Casa Si

kovový, skladací,
rozmery po rozložení: 128 x 63,5 x 128 cm,
rozmery po zložení: 63,5 x 159 x 2,5 cm

20€

od

4€

Krabica s vekom
s pruhovanou textúrou,
na výber:
objem 6 l – 4 €,
objem 13 l – 6 €

Nakupujte bez obáv!
Do 30 dní môžete zakúpený tovar vrátiť*
Zimná bunda
s kapucňou

Hebučký pulóver
z mäkkého úpletu,
s brmbolcami,
veľkosti: 104 – 134 cm

pre dievčatká,
s kožušinovými prvkami,
zapínaním na zips,
vreckami a potlačou,
veľkosti: 104 – 134 cm

9€

16€

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

6€

Mikinka
Minnie Mouse

z flísu, pre dievčatká,
so zapínaním na zips,
s licenčnou potlačou,
veľkosti: 104 – 134 cm

6€

Veselé
tepláčiky

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

3€
15€

Zimná bunda
Spiderman

pre chlapčekov,
so zapínaním na zips,
vreckami a licenčnou
potlačou, veľkosti:
104 – 134 cm

7€

Džínsy s vreckami
s prídavkom elastanu,
pre chlapčekov,
s výšivkou na vrecku,
veľkosti: 104 – 134 cm

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

4€

Ležérna mikina
s kapucňou
alebo tepláky

10€

Praktická ľadvinka
pre slečny, 1-komorová,
so zapínaním na zips,
nastaviteľným
popruhom a potlačou
s licenciou FlyHigh

4€

7€

Ponožky
unisex 2 páry

s vysokým obsahom
bavlny a elastanu, so vzorom
s licenciou FlyHigh,
rôzne vzory v súprave,
veľkosti: 31 – 38
(cena za 1 pár 1,25 €)

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX

pre slečny, s vyšívaným
nápisom s licenciou
FlyHigh, obvod: 54 – 56 cm

1-komorový,
so zapínaním na zips,
vonkajším vreckom
so zapínaním na zips,
nastaviteľnými
popruhmi a potlačou
s licenciou FlyHigh

12€

pre chlapcov, s výšivkou
s licenciou FlyHigh,
obvod: 54 – 56 cm

Čiapka s výšivkou

Batoh
pre tínedžerov

100 % bavlna, pre slečny,
s vreckami a potlačou
s licenciou FlyHigh,
veľkosti: 134 – 170 cm

Čiapka
s nápisom

HIT!

2

50
€

Bavlnená mikina
alebo tepláky

pre chlapcov, s vreckami
a potlačou s licenciou FlyHigh,
veľkosti: 134 – 170 cm

12€

prekvapí kvalitou,
očarí cenou

15€

Prešívaný batoh
s vonkajším vreckom
so zatváraním na zips,
rúčkou a nastaviteľnými
ramennými popruhmi,
s licenciou Cardio Bunny

dostupný
tiež:

25€

ponuka platí od 22. 9. 2022 do 5. 10. 2022

Mikina alebo
tepláky s potlačou
bavlnené, s licenciou
Cardio Bunny, na výber:
mikina alebo tepláky
voľného strihu, s vreckami,
veľkosti: XS – XL

15€

Bunda s kapucňou
prešívaná, so zapínaním
na patentky, vreckami
a oválnym spodným
okrajom, s licenciou
Cardio Bunny,
veľkosti: S – L

15€

3€

Športová obuv

Dámske ponožky
2 páry

s vysokým obsahom bavlny,
s licenciou Cardio Bunny,
rôzne vzory v súprave,
veľkosti: 35 – 38,
39 – 42
(cena za 1 pár 1,50 €)

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

pre dámy, s licenciou
Cardio Bunny,
veľkosti: 36 – 41

dostupná
tiež:

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

Taška cez rameno
prešívaná, s licenciou
Cardio Bunny

Taška na fľašu

12€

7€

prešívaná, s nastaviteľným
popruhom, s licenciou
Cardio Bunny

HIT!

7€

Pletená čiapka
s hustou väzbou
a nášivkou,
univerzálna veľkosť

dostupná
tiež:

15€

Outdoorová
mikina
s kapucňou
alebo
teplákové
nohavice
bavlnené,
s licenciou
Cardio Bunny,
na výber: mikina
alebo nohavice
voľného strihu,
s vreckami,
veľkosti: XS – XL

INTERTEK je nadnárodná spoločnosť, ktorá sa zameriava na kontrolu kvality a bezpečnosti produktov určených
pre priemyselné odvetvia po celom svete. Certifikát komplexného zabezpečenia kvality INTERTEK potvrdzuje
funkčné vlastnosti produktu deklarované výrobcom.

Členkové čižmy

• pevná, protišmyková podrážka

so zosilnenou prednou časťou a elastickými
pásikmi na bokoch, s pevnou protišmykovou
podrážkou a vysokým zvrškom stabilizujúcim členok,
na výber: pre slečny,
veľkosti: 32 – 37 – 12 €, alebo
pre dámy*, veľkosti: 36 – 41 – 17 €

• vodeodolná povrchová úprava, ktorá uľahčuje
udržiavanie obuvi v čistote
• s vnútorným zateplením

od

12€

• vysoký driek stabilizujúci členok
• topánky pre najmenších majú jednoduché obúvanie na zips
alebo suchý zips

Zateplené
čižmičky

pre chlapčekov,
so zapínaním
na suchý zips,
veľkosti: 22 – 32

10€

12€

Chlapčenské
topánky

Šnurovacie
čižmičky

zateplené, šnurovacie,
veľkosti: 33 – 39

pre dievčatká,
zateplené, s falošnou
kožušinkou na okrajoch,
veľkosti: 22 – 31

10€

9€

Čižmy
pre slečny

zateplené,
veľkosti: 32 – 37

7€

Roztomilé čižmičky

pre dievčatká, zateplené,
s umelou kožušinkou na okrajoch,
veľkosti: 22 – 31

Buďte s nami v kontakte:

10€

Čižmy s umelou
kožušinkou
pre dámy, zateplené,
veľkosti: 36 – 41

* Produkt je dostupný vo vybraných predajniach.

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.

