
180 Kč

 od

Sportovní oblečení  
Cardio Bunny
pro dámy, na výběr: podprsenka 
s odnímatelnými košíčky, širokou gumou  
pod poprsím a potiskem, střední opora,  
velikosti: S–XL – 180 Kč; nebo legíny,  
rychleschnoucí, neprůhledné,  
s elastickým pasem, střihem  
formujícím postavu a potiskem,  
velikosti: XS–XL – 300 Kč

NOVÁ  
KOLEKCE

Nabídka platí od 12. 1. 2023 do 25. 1. 2023 nebo do vyprodání zásob.

překvapí kvalitou,  
 okouzlí cenou



180 Kč

250 Kč

300 Kč

180 Kč

350 Kč

Sluchátka do uší 
Cardio Bunny 
bezdrátová, s vestavěným 
mikrofonem a na dotykové 
ovládání, pouzdro 
s vestavěnou nabíječkou 
a nabíjecím kabelem 
jsou součástí balení

Legíny  
na cvičení 
Cardio Bunny 
pro dámy, rychleschnoucí,  
neprůhledné, s elastickým  
pasem, střihem formujícím  
postavu a potiskem,  
velikosti: XS–XL 

Tenisky na tkaničky 
 Cardio Bunny* 

pro dámy, velikosti: 36–41

Dámský top Cardio Bunny 
sportovní, s asymetrickými ramínky,  
síťovinou na zádech a potiskem, 
velikosti: XS–XL

Termoláhev 
Cardio Bunny 

vakuová, nerezová,  
s potiskem, objem 500 ml

* Produkt je dostupný ve vybraných prodejnách od 31. 1. 2023.

nabídka platí od 12. 1. 2023 do 25. 1. 2023
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou

NOVÁ 
KOLEKCE
VYTVOŘENÁ
PRO PEPCO



300 Kč

250 Kč

70 Kč

180 Kč

280 Kč

Legíny  
Cardio Bunny 

s potiskem 
pro dámy, sportovní,  

rychleschnoucí,  
neprůhledné, s elastickým  

pasem a střihem formujícím  
postavu, velikosti: XS–XL 

Plavky  
Cardio Bunny 
se zipem 
pro dámy, s odnímatelnými  
košíčky a potiskem, střední  
opora pro poprsí, velikosti:  
XS–XL 

Ponožky s logem  
Cardio Bunny  

2 páry
s vysokým obsahem  
bavlny a elastanem,  
pro dámy, sportovní,  
vzorované, velikosti: 

35–38, 39–42  
(cena za 1 pár 35 Kč)

Pantofle  
Cardio Bunny do bazénu 
pro dámy, s potiskem, velikosti: 36–41

Mikina  
Cardio Bunny 
se stojáčkem 
pro dámy, sportovní,  
se zipem pod krkem  
a s pruhy formujícími  
postavu na bocích,  
velikosti: XS–XL 

20 HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

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



350 Kč 350 Kč

350 Kč350 Kč

250 Kč

Tepláky  
Cardio Bunny 
s kontrastními pruhy 
pro dámy, s rozparky  
ve spodní části nohavic, 
velikosti: XS–XL 

Mikina Cardio Bunny 
s kapucí 
bavlněná, pro dámy, sportovní,  
se stahovací šňůrkou ve spodní  
části a potiskem, velikosti: XS–XL 

Mikina  
Cardio Bunny 
s kapsami
pro dámy, sportovní,  
se stojáčkem a zapínáním  
na zip, jednobarevná,  
velikosti: XS–XL 

Tepláky Cardio Bunny 
s vázáním v pase 
bavlněné, pro dámy, s kapsami 
a potiskem, velikosti: XS–XL 

Ledvinka  
Cardio Bunny 
se zapínáním na zip,  
vnější kapsou na zip
a nastavitelným popruhem,  
univerzální velikost 

Vyjádřete svůj názor na:
@pepco_czpepcocz



50 Kč

180 Kč

Sportovní podprsenka  
Cardio Bunny 
pro dámy, podprsenka  
s odnímatelnými košíčky,  
širokou gumou pod poprsím 
a potiskem, střední opora,  
velikosti: S–XL 

Gumičky do vlasů 
Cardio Bunny 2 ks 
s potiskem, různé barvy v sadě,  
univerzální velikost (cena za 1 kus 25 Kč)

Stylová taška Cardio Bunny 
s měkkými uchy, zapínáním na zip,  
vnitřní kapsou a stahovacími šňůrkami,  
rozměry: 46 x 32 cm

Jednobarevná  
podprsenka 
Cardio Bunny 
pro dámy, s odnímatelnými  
košíčky a širokou gumou  
pod poprsím, střední opora,  
velikosti: S–XL 

180 Kč

300 Kč

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

NOVÁ 
KOLEKCE

VYTVOŘENÁ
PRO PEPCO



300 Kč

60 Kč
Rychleschnoucí  
ponožky  
Cardio Bunny  
2 páry
pro dámy, sportovní,  
prodyšné, velikosti:  
35–38, 39–42 
(cena za 1 pár 30 Kč)

Dvoubarevná  
podprsenka  
Cardio Bunny 
pro dámy,  
s odnímatelnými  
košíčky, střední  
opora, 2vrstvá,  
velikosti: S–XL

Mikina  
Cardio Bunny  

s holografickým  
nápisem

bavlněná, pro dámy,  
sportovní, volný střih,  

se sníženou linií ramen,  
velikosti: XS–XL

Lehoučké tenisky Cardio Bunny
pro dámy, na tkaničky, s vrchní částí  
z pružného a prodyšného materiálu,  

velikosti: 36–41

Legíny  
Cardio Bunny 
s elastickým  
pasem 
pro dámy, sportovní,  
rychleschnoucí,  
neprůhledné, se střihem  
formujícím postavu,  
kapsičkami ze síťoviny  
a kontrastními pruhy  
na bocích, velikosti: 
XS–XL 

Růžová sluchátka  
do uší Cardio Bunny 

bezdrátová, s vestavěným mikrofonem a na dotykové  
ovládání, pouzdro s vestavěnou nabíječkou a nabíjecím  

kabelem jsou součástí balení

20 HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

250 Kč

180 Kč

300 Kč

350 Kč

nabídka platí od 12. 1. 2023 do 25. 1. 2023
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou

NOVÁ 
KOLEKCE
VYTVOŘENÁ
PRO PEPCO



300 Kč

300 Kč250 Kč 70 Kč

Dívčí top Cardio Bunny 
sportovní, se širokou gumou s potiskem,  
velikosti: 134–176 cm

Top Cardio Bunny 
s asymetrickými  
rozparky 
pro slečny, sportovní,  
s potiskem, velikosti:  
134–170 cm

Tepláky  
Cardio Bunny  
se širokými  
nohavicemi 
100% bavlna, pro slečny,  
s kapsami a potiskem,  
velikosti: 134–170 cm

Trendy legíny 
Cardio Bunny 
pro slečny, sportovní,  

s elastickým pasem a potiskem,  
velikosti: 134–170 cm

Cool mikina  
Cardio Bunny 

100% bavlna, pro slečny, 
 se zapínáním na zip  
a stahovací šňůrkou  

ve spodní části,  
velikosti: 134–170 cm

20 HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

Pohodlné ponožky  
Cardio Bunny 3 páry

s vysokým obsahem bavlny, 
pro slečny, různé barvy 
v sadě, velikosti: 31–38

(cena za 1 pár 23,33 Kč)

Tenisky 
Cardio Bunny 
pro sportovkyně*
na tkaničky,  
s vrchní částí 
z pružného  
a prodyšného  
materiálu,  
velikosti: 34–37

150 Kč

300 Kč
150 Kč

* Produkt je dostupny ve vybranych prodejnach.

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



Tričko Flash 
100% bavlna, pro chlapečky,  
s licenčním potiskem,  
velikosti: 104–134 cmŠatičky pro princeznu 

horní díl 95 % bavlny a 5 % elastanu, 
s tylovými volánky na ramínkách,  
tylovou spodničkou s podšívkou  

a zlatým licenčním potiskem  
Minnie Mouse, velikosti:  

104–134 cm

Chlapecké  
tepláčky 
s kapsami, vázáním  
v pase a licenčním  
potiskem Flash,  
velikosti: 104–134 cm

Mikinka  
s klokaní  

kapsou 
pro chlapečky,  

s licenčním  
potiskem Flash,  

velikosti:  
104–134 cm

Legínky  
Raketové holky 

pro holčičky, střih formující 
postavu, s licenčním potiskem, 

velikosti: 104–134 cm

150 Kč

90 Kč

180 Kč

120 Kč

180 Kč

nabídka platí od 12. 1. 2023 do 25. 1. 2023
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou



250 Kč

 od Tričko Spiderman 
100% bavlna, pro kluky,  
s licenčním potiskem,  
velikosti: 134–170 cm

Tričko Bekkin 
pro pány, jednobarevné, 
na výběr: černé, 100% bavlna;  
nebo šedé, 95 % bavlny  
a 5 % elastanu, velikosti: 
S–XXL

Příjemné  
tepláky Bekkin 
pro pány, s vázáním  
v pase a kapsami,  
jednobarevné,  
velikosti: S–XXL

Pánská mikina Bekkin 
na výběr: jednobarevná – 250 Kč;  
nebo se stojáčkem, zapínáním na zip  
a kapsami, jednobarevná – 300 Kč, 
velikosti: S–XXL

Tričko s kapsičkou 
100% bavlna, pro kluky,  

2barevné, s nápisem,  
velikosti: 134–170 cm

Tepláky s nápisem 
pro kluky, s kapsami, vázáním  
v pase a kontrastními pruhy  
na nohavicích, velikosti: 134–170 cm

120 Kč

250 Kč
90 Kč

150 Kč 200 Kč

dostupná  
také:

   

dostupné  
také:

   

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



50 Kč

Legíny  
se zebřími pruhy 

pro dámy, sportovní,  
střih formující postavu,  
se třpytivým potiskem  

na bocích, velikosti: S–XL

Legíny na sport 
pro dámy, střih formující postavu, 

s lesklými pruhy na bocích, 
velikosti: S–XL

Tričko  
se třpytivým 
potiskem  
pro dámy, sportovní, 
s oválným spodním 
okrajem a zebřími 
pruhy, velikosti: S–XXL

Jednoruční činka 1 ks
1 kg, snadno se čistí,  
rozměry: 6 x 5,5 x 14,5 cm

Tričko s oválným  
spodním okrajem 
pro dámy, sportovní,  
s lesklými pruhy  
na bocích,  
velikosti: S–XXL

Ponožky Bekkin 
na jógu a pilates 
s vysokým obsahem bavlny
a elastanem, pro dámy,
protiskluzové,
ideální na cvičení,
velikosti: 35–38, 39–42

Ponožky  
s pruhovaným  
vzorem 2 páry 
pro dámy, sportovní,  
velikosti: 35–38, 39–42  
(cena za 1 pár 25 Kč)

150 Kč

150 Kč 150 Kč

150 Kč

70 Kč

60 Kč

20 HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

20 HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

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



420 Kč

200 Kč

Sada misek 2 ks 
plastové, s průhlednými víčky,  

rozměry: ø 19 cm a ø 15,5 cm

Pánev wok 
s nepřilnavým povrchem  
a nezahřívající se rukojetí  
v barvě dřeva, ø 28 cm

Klasická pánev 
s nepřilnavým povrchem  
a nezahřívající se rukojetí  
v barvě dřeva, ø 28 cm

Sada cedníků 2 ks 
plastové, s rukojetí, různé barvy  

a velikosti v sadě, rozměry:  
22 x 21,5 cm a 19 x 18,5 cm

Šikovný rendlík  
s nepřilnavým povrchem  
a nezahřívající se rukojetí  
v barvě dřeva, ø 16 cm

350 Kč

120 Kč

120 Kč

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

•  na všechny typy  
varných desek

• mramorovaný vzor
•  nedeformující se dno  

s indukční deskou
•  ergonomické rukojeti 

typu soft touch

R O K Y

Z

Á R U K A



Pomocí ruční pumpičky 
odčerpejte vzduch  

z nádoby. Indikátor vakua 
začne klesat.

Na víčku nastavte datum, 
kdy bylo jídlo uskladněno. 

Box by měl být uložen  
v ledničce.

Před vyjmutím jídla 
z nádoby stiskněte 

vzduchový ventil, abyste 
uvolnili vzduchové těsnění.

120 Kč

70 Kč

25 Kč

Konvice  
Aquaphor s filtrem 
s ukazatelem doby výměny  
filtru a posuvným víkem
usnadňujícím nalévání vody,  
objem 2,8 l, odpovídající filtry  
ve stálé nabídce

Praktický  
termohrnek  
vakuový, z nerezu,  

s uzávěrem s úchytkou  
a pítkem, objem 400 ml

Láhev s poutkem 
skleněná, s uzávěrem  
a potiskem, objem 580 ml

Box na jídlo 
2dílný, s bambusovým víčkem 
a zajišťovacím nastavitelným  
páskem, rozměry: 19 x 10,5 x 9 cm

Sada vakuových boxů 2 ks 
prodlužují čerstvost potravin, skleněné, s víčkem opatřeným ventilem 
a ukazatelem data uskladnění, včetně pumpičky, bez víček lze použít v troubě 
i mikrovlnné troubě, vhodné do myčky, rozměry: 14,2 x 10 x 7,2 cm a 19,7 x 14 x 9,8 cm

Odšťavňovač  
na citrusy 

skleněný, ø 14 cm, výška 7 cm

180 Kč

180 Kč

350 Kč

nabídka platí od 12. 1. 2023 do 25. 1. 2023
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou



70 Kč

Dekorace 
v boho stylu 
stojací, s třásněmi, 

rozměry: 24 x 5,5 x 37 cm

Prostírání 
na stůl
z juty, rozměry:  
35 x 45 cm

Přírodní ubrus 
s přídavkem lnu, jednobarevný, 
rozměry: 140 x 220 cm

Pletený košík 
z hrubého úpletu, 
na výběr rozměry: 
malý, ø 20 cm – 90 Kč;
střední, ø 30 cm – 150 Kč

Pletený košík 
z hrubého úpletu, 
na výběr rozměry: 
malý, ø 20 cm – 90 Kč;
střední, ø 30 cm – 150 Kč

17.HCN.10666 HOHENSTEIN HTTI

250 Kč

90 Kč

 od

90 Kč

 od

120 Kč

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



Bavlněný  
polštářek 

rozměry: 35 x 50 cm

Kobereček s 3D vzorem 
bavlněný, s třásněmi, 
rozměry: 80 x 120 cm

Stolní lampa 
s keramickým podstavcem 
s pruhovanou texturou 
a látkovým stínítkem,  
výška 45 cm

Košík  
s ozdobnou nití 
pletený, s rukojeťmi,
rozměry: ø 34 cm,
výška 32 cm

Košík  
s ozdobnou nití 

pletený, s rukojeťmi,
rozměry: ø 24 cm,

výška 22 cm

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI

250 Kč

350 Kč

350 Kč

150 Kč 250 Kč

Vyjádřete svůj názor na:
@pepco_czpepcocz



Dekorační povlak 
na polštářek 

s potiskem,
rozměry: 45 x 45 cm

Odkládací stolek 
na kovových nožkách,
rozměry: 40 x 30 x 60 cm

Přehoz s třásněmi
100% bavlna, s potiskem,

rozměry: 130 x 160 cm

Lucerna z bambusu 
se skleněnou nádobkou na svíčku,  

na nožkách, rozměry: ø 24 cm,  
výška 33 cm

Keramická dóza 
s víčkem, 3barevná, 
rozměry: ø 12 cm, 
výška 11,5/13,7 cm

Na notebook, šálek kávy nebo knížku. 
Funkční odkládací stolek v loftovém stylu 

funguje také jako posuvná deska  
a šetří místo.

100 Kč

350 Kč

250 Kč90 Kč

420 Kč

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



70 Kč

150 Kč

90 Kč
Tečkovaný  
květináč 
keramický, ø 13,5 cm, 
výška 13,4 cm

Květináč  
ve tvaru  

lidské hlavy 
keramický, ø 12 cm, 

výška 11,5 cm

Květináč  
s geometrickými vzory 
keramický, s motivem tváře, 
rozměry: ø 15,2 cm, výška 15 cm

Modrá váza 
keramická, ø 10 cm,
výška 25 cm

Váza  
s motivem tváře 
keramická, rozměry:
ø 10 cm, výška 21 cm

Proměňte svůj domov s trendy 
květináči se vzory lidské tváře. 

Vyberte si svou oblíbenou rostlinku, 
„oblečte“ ji do květináče a relaxujte 

ve stylovém interiéru.

120 Kč

130 Kč

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.


