
50 Kč

 od

překvapí kvalitou,  
 okouzlí cenou

Tričko s potiskem
100% bavlna, na výběr:
pro chlapečky,
velikosti: 104–134 cm – 50 Kč;
nebo pro dámy,
velikosti: S–XXXL – 90 Kč 

Blíž k přírodě

HIT!
Nabídka platí od 9. 3. 2023 do 22. 3. 2023 nebo do vyprodání zásob.



50 Kč

60 Kč

60 Kč

90 Kč

Tričko The Nature 
100% bavlna, pro holčičky,

s potiskem, velikosti: 104–134 cm

Veselé tričko 
100% bavlna,
pro holčičky
nebo chlapečky,
s potiskem,
velikosti: 104–134 cm

Bavlněné tričko
pro slečny nebo chlapce,
s potiskem, velikosti:  
134–170 cm

Tričko s nápisem
100% bavlna, pro kluky,
s potiskem, velikosti:  
134–170 cm

Pánské tričko
100% bavlna, s potiskem, 
velikosti: S–XXL 

Ležérní tričko
100% bavlna,

s potiskem,
na výběr: pro dámy,

velikosti: S–XXXL;
pro pány,

velikosti: S–XXL

90 Kč

dostupné 
také:

   

dostupné  
také:

   

nabídka platí od 9. 3. 2023 do 22. 3. 2023
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou

50 Kč



The Simpsons TM & © 20th Television”

180 Kč

280 Kč

120 Kč

250 Kč

280 Kč

Dívčí šaty 
z elastického,
žebrovaného

materiálu,
s potiskem,

velikosti: 134–170 cm

Džíny se širokými  
nohavicemi 
pro slečny, s obnošeným  
vzhledem a kapsami,  
velikosti: 134–170 cm

Tepláky s kapsami
100% bavlna, pro kluky,  
s vázáním v pase a licenčním
potiskem The Simpsons,
velikosti: 134–170 cm

Mikina 
s kapucí
100% bavlna,
pro kluky,
se zapínáním
na zip,
kapsami
a licenčním
potiskem
The Simpsons,
velikosti:
134–170 cm

Tričko  
The Simpsons 

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

s potiskem 
na zádech:

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



150 Kč

180 Kč

300 Kč

420 Kč

300 Kč

Šaty  
s prošíváním  
v pase 
z elastického,  
žebrovaného
materiálu, s límečkem,
zapínáním na knoflíky
na krku a prošíváním  
v pase, jednobarevné,
velikosti: 36–44

Džíny  
s přídavkem elastanu
pro dámy, vypasovaný střih,
typ skinny, s kapsami,
velikosti: 36–44

Dámská polokošile
bavlněná, ze žebrovaného
materiálu, s límečkem
a zapínáním na knoflíky
na krku, jednobarevná,
velikosti: S–XXXL

Džínová bunda
pro dámy, s kapsami,
zapínáním na knoflíky  
a surovými lemy kolem  
spodního okraje,  
rukávů a kapes,
velikosti: S–XL

Polokošile s límečkem
pro dámy, z žebrovaného
materiálu, s rozparkem u krku,  
jednobarevná, velikosti: S–XXL

Vyjádřete svůj názor na:
@pepco_czpepcocz



180 Kč

180 Kč

180 Kč

180 Kč

300 Kč

Jogger kalhoty
s přídavkem elastanu,  

pro pány, s vázáním v pase,  
kapsami, prošíváním na kolenou  

a manžetami ve spodní části kalhot,  
jednobarevné, velikosti: 30–38

Legíny se širokým  
elastickým pasem

ze žebrovaného materiálu,
velikosti: S–XXL

Pánská polokošile
s kontrastními pruhy na límci,
při zapínání a na rukávech,
velikosti: S–XXL

Tričko  
Rick a Morty
100% bavlna,
pro pány, s licenčním
potiskem,
velikosti: S–XXL

Tričko  
Looney Tunes 

100% bavlna, pro pány,  
s licenčním potiskem,  

velikosti: S–XXL

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



70 Kč

120 Kč

150 Kč

120 Kč

120 Kč

70 Kč

Jednobarevné  
ponožky 3 páry
s vysokým obsahem
bavlny, z toho  
5 % organické
bavlny, pro dámy,
různé barvy v sadě,
velikosti: 35–42
(cena za 1 pár 23,33 Kč)

Klasické  
kalhotky 2 ks

90 % bavlny, 5 % organické
bavlny a 5 % elastanu,

pro dámy, jednobarevné,
různé barvy v sadě,

velikosti: S–XXL
(cena za 1 kus 60 Kč)

Antibakteriální
ponožky 3 páry
s vysokým obsahem  
bambusové příze
a elastanem, pro dámy,
příjemné na dotek,
jednobarevné,
rychleschnoucí,
velikosti: 35–42
(cena za 1 pár 23,33 Kč)

Tango kalhotky 2 ks
90 % bavlny, 5 % organické bavlny  
a 5 % elastanu, pro dámy,  
jednobarevné, různé barvy
v sadě, velikosti: S–XL
(cena za 1 kus 60 Kč)

Elastická  
podprsenka

90 % bavlny,
5 % organické bavlny

a 5 % elastanu,
jednobarevná,
velikosti: S–XL

dopřejte
své

pokožce
komfort

v harmonii
s přírodou

Šortkové  
kalhotky 2 ks
90 % bavlny, 5 % organické
bavlny a 5 % elastanu,
pro dámy, jednobarevné,
různé barvy v sadě,
velikosti: S–XXL
(cena za 1 kus 60 Kč)

dostupná  
také:

   

v sadě  
také:

   

dostupné  
také:

   

nabídka platí od 9. 3. 2023 do 22. 3. 2023
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou

Made with 
5% Organically 
Grown Cotton

Certified by ECOCERT
224049/1446332/1

Made with 
5% Organically 
Grown Cotton

Certified by ECOCERT
224049/1446332/1

Made with 
5% Organically 
Grown Cotton

Certified by ECOCERT
224049/1446332/1

Made with 
5% Organically 
Grown Cotton

Certified by Control 
Union

  CU1000980

Made with 
5% Organically 
Grown Cotton

Certified by ECOCERT
224049/1446332/1



120 Kč

250 Kč

120 Kč

280 Kč

150 Kč

200 Kč
280 Kč

Tepláčky 
s dvoubarevnými  

nohavicemi 
100% organická bavlna,  

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

Roztomilé šatičky
100% organická bavlna,  

s nařasenou sukýnkou  
a potiskem, velikosti:  

104–134 cm

Příjemná mikinka
100% organická bavlna,  
se zapínáním na zip,  
na výběr: bomber mikinka  
s rukávy v různých barvách;  
nebo s kapucí a potiskem,  
velikosti: 104–134 cm

Tričko  
s barevnými  
vzory
100% organická  
bavlna, s potiskem,  
velikosti: 104–134 cm

Tričko  
pro dobrodruhy
100% organická bavlna,  
s potiskem, velikosti:  
104–134 cm

Pruhovaná sukýnka
100% organická bavlna,  

se širokou gumou v pase,  
kapsičkami a potiskem,  

velikosti: 104–134 cm

Mikinka  
se smajlíky 
100% organická  

bavlna, s potiskem,  
velikosti: 104–134 cm

dostupná
také:

   

dostupné 
také:

   

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

Certified by USB
TEX 5541

‘organic’

Certified by USB
TEX 5541

‘organic’

Certified by USB
TEX 2178

‘organic’

Certified by USB
TEX 2178

‘organic’

Certified by USB
TEX 5541

‘organic’

Certified by USB
TEX 5541

‘organic’

Certified by USB
TEX 2178

‘organic’



180 Kč

150 Kč

200 Kč

150 Kč120 Kč

Mikinka se zipem
100% organická bavlna,  

s kapucí a potiskem,  
velikosti: 74–98 cm

Šatičky na jaro
100% organická bavlna,  
s nařasenou sukýnkou,  
volánkem a potiskem,  
velikosti: 74–98 cm

Lehoučké tričko
100% organická bavlna,  
s potiskem, velikosti:  
80–98 cm

Měkoučká mikinka
100% organická bavlna,  
s potiskem, velikosti:  
74–98 cm

Tepláčky  
pro malé zahradníky
100% organická bavlna, s vázáním 
v pase a potiskem, velikosti: 74–98 cm

Tričko pro miminka
100% organická bavlna,  
s potiskem, velikosti: 80–98 cm

dostupné  
také:

   

dostupná  
také:

   

Certified by USB 
TEX 2768

‘organic’

Certified by ECOCERT
TEX 2178

‘organic’

Certified by USB 
TEX 2178

‘organic’

Certified by USB 
TEX 2178

‘organic’

Certified by USB
TEX 5541 

‘organic’

Certified by USB
TEX 5541 

‘organic’

120 Kč



120 Kč 120 Kč

120 Kč 180 Kč

200 Kč

180 Kč

120 Kč

Legínky  
s jemným  
potiskem
100% organická  
bavlna, velikosti:  
74–98 cm

Trendy  
legínky
100% organická  
bavlna, s potiskem,  
velikosti: 74–98 cm

Body  
s krátkými rukávy
100% organická bavlna,  
s potiskem, velikosti: 62–92 cm

Overal  
na spinkání
100% organická bavlna,  
bez ťapek, s potiskem,  
velikosti: 62–92 cm

Praktický  
overal 
100% organická  
bavlna, bez ťapek, 
s potiskem, velikosti:  
62–92 cm

Body s hláškou
100% organická  

bavlna, s potiskem,  
velikosti: 62–92 cm

Mikinka  
Explore more

100% organická bavlna,  
s kapucí, zapínáním  

na zip a potiskem,  
velikosti: 74–98 cm

Certified by USB
TEX 2768

‘organic’

Certified by USB
TEX 2768

‘organic’

Certified by USB
TEX 2768

‘organic’

Certified by USB
TEX 2178

‘organic’

Certified by USB
TEX 2768

‘organic’

Certified by USB
TEX 2178

‘organic’

Certified by USB
TEX 2768

‘organic’



60 Kč 30 Kč

100 Kč 90 Kč

60 Kč 60 Kč

Zajíček  
s perleťovým leskem
keramický, výška 8,5 cm

Vajíčko s 3D vzorem
keramické, matné,
ø 8,5 cm, výška 10,5 cm

Sedící zajíček
keramický, výška 19,5 cm

Světelný LED řetěz
15 světýlek ve tvaru vajíčka,  
ø 4,2 cm, výška 6 cm,  
délka řetězu 2,4 m
(baterie se prodávají
samostatně)

Obal  
na květináč

ve tvaru  
skořápky

keramický,  
s perleťovým

leskem, ø 11 cm,  
výška 12,5 cm

Kvetoucí hortenzie 
umělé květiny v kovovém
květináči, ø 10 cm, výška 14 cm

dostupný
také:

   

dostupný
také:

   

Objevte velikonoční 
nabídku



30 Kč

200 Kč

120 Kč

120 Kč

250 Kč

Velikonoční věnec
vnitřní ø 22 cm, vnější ø 37 cm

Velikonoční 
dekorace

k zavěšení,
ø 27 cm

Rozkvetlý ubrus
s potiskem, rozměry:  

140 x 200 cm

Keramický  
zajíček 
na výběr dva vzory,
výška 23,5 cm

Vajíčko  
s vyraženým 3D vzorem
keramické, barevné, ø 6 cm, výška 8 cm

   

dostupný  
také:

      

dostupný také:

      

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

Objevte velikonoční 
nabídku



100 Kč

300 Kč

90 Kč

150 Kč

390 Kč

Sada stojanů  
na květiny 2 ks 
kovové, skládací, s ažurovým  
vzorem, v sadě malý a velký,  
rozměry: 20,25 x 20,25 x 28 cm
a 25 x 25 x 38 cm 

Keramický obal  
na květináč 
závěsný, s jutovými  
šňůrkami, ø 15,5 cm,  
výška 13,7 cm

Obal na květináč  
s 3D vzorem

ø 12 cm, výška 12,5 cm 

Květináč  
s vroubkovaným okrajem
ø 13,5 cm, výška 13,5 cm

Plastový  
květináč

s externí úpravou  
se vzhledem

betonu a speciální
vnitřní vložkou

k usnadnění výsadby
a péče o rostliny,

rozměry: 26,5 x 26,5 x 50 cm

nabídka platí od 9. 3. 2023 do 22. 3. 2023
překvapí kvalitou,  
     okouzlí cenou



300 Kč

120 Kč

120 Kč

90 Kč

200 Kč 90 Kč
Ozdobný skleník
kovový, s otevírací stříškou,
rozměry: 25 x 14 x 20 cm

Kovová konvička
ø 10 cm, výška 10 cm,
celková délka 21,5 cm

Zahradnické nůžky Fiskars 
lehké, s pohodlnými rukojeťmi,  

na stříhání čerstvých větví do ø 2 cm
Lopatka Fiskars

s pohodlnou rukojetí

Kultivátor Fiskars
s pohodlnou rukojetí

Minimalistický obal  
na květináč 
z cementu, ø 16 cm,
výška 15 cm

s otvorem 
na 

zavěšení

nářadí
lze

naostřit

ergonomický 
tvar

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



120 Kč

50 Kč

60 Kč

70 Kč

60 Kč

 od

180 Kč

70 Kč

Úklidové 
pomůcky
z části vyrobené  
z recyklovaného plastu, 
na výběr: stěrka na  
podlahu, rozměry: 
45 x 7,5 x 2 cm – 60 Kč,
prodává se bez násady;  
čistič oken s teleskopickou  
násadou, rozměry:  
31 x 6 cm – 180 Kč

Čistič oken
s rozprašovačem a stěrkou,  
z části vyrobený 
z recyklovaného plastu,
rozměry: 26 x 25 x 11 cm

Smeták na úklid
z části vyrobený  
z recyklovaného plastu,  
prodává se bez násady,  
na výběr: na drhnutí,  
s krátkým tuhým vlasem,  
rozměry: 27 x 5,5 x 8,5 cm;  
na zametání, s dlouhým vlasem,  
rozměry: 27 x 6 x 10 cm

odnímatelný  
kryt

Mycí sada
z části vyrobená  
z recyklovaného  

plastu, v sadě:  
dvě oboustranné  

houby a hadřík,
rozměry: 20 x 10 x 6 cm

Skládací kbelík
silikonový, s uchem,  
objem 10 l, rozměry:  

33,5 x 32,8 x 5–24,5 cm

praktický, 
nezabírá místo

Univerzální  
kartáč

z části vyrobený  
z recyklovaného  
plastu, rozměry:  

10 x 5 x 16 cm

Čisticí váleček na oblečení
z části vyrobený z recyklovaného plastu,  
se silikonovou rukojetí a odnímatelným krytem,  
rozměry: 17 x 11,5 x 7 cm

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.

55% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005

55% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005

60% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005

80% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005

60% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005

55% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005

60% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005

70% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005


