VEČ ZA MANJ … VSAK DAN

Kolekcija
spodnjega perila

2

50
EUR

Komplet
2 spodnjic
model bikini,
na voljo:
rebraste, v rožnati
ali sivi barvi
ali enobarvne
s čipko, v modri
ali črni barvi,
velikosti: S−XXL
na voljo:

HIT!

4

EUR

Modrček

na voljo: model T-shirt,
rebrast, v rožnati
ali sivi barvi,
velikosti: 75A−85D ali
model balkonet,
enobarven v modri barvi
ali črn s čipko,
velikosti: 70B−85D

Ponudba velja od 1. 7. 2021 do 14. 7. 2021 oziroma do razprodaje zalog.

VEČ ZA MANJ … VSAK DAN

Ponudba velja od 1. 7. do 14. 7. 2021
Modrček*

model balkonet,
podložen,
s čipko,
velikosti:
75A−85D

4

5

Spodnjice*
model bikini,
s čipko,
velikosti:
S−XXL

EUR

Modrček*

2

podložen,
na voljo:
s čipko,
model
balkonet,
rožnat ali
čipkast,
model T-shirt,
zelen,
velikosti:
75A−85D

Spodnjice

s čipko, na voljo:
bikini, rožnate, velikosti: S−XXL
ali tangice, zelene, velikosti: S−XL

2

od

EUR

na voljo: bikini, enobarvne,
velikosti: S−XXL – 2,50 EUR,
bikini, s čipko,
velikosti: S−XXL – 2 EUR,
ali tangice, s čipko,
velikosti: S−XL – 2 EUR

* Izdelek je na voljo v izbranih trgovinah.

EUR

50
EUR

Spodnjice

2

EUR

Spodnjice

Spodnjice

2

EUR

na voljo: bikini, s čipko,
velikosti: S−XXL – 2 EUR,
brazilke, s čipko,
velikosti: S−XXL – 2 EUR,
ali tangice, s čipko,
velikosti: S−XL – 2 EUR

2
od

EUR

na voljo: bikini, s čipko,
velikosti: S−XXL – 2 EUR,
dvojno pakiranje bikini, s čipko,
velikosti: S−XXL – 2,50 EUR,
ali brazilke, s čipko,
velikosti: S−XXL – 2 EUR

HIT!

Izdelki iz letaka so v trgovinah označeni z oznako

2

50
EUR

Majica s kratkimi rokavi
100 % bombaž ali 90 % bombaž
in 10 % viskoza, za ženske,
s potiskom, velikosti: S−XXXL

na voljo
tudi:

na voljo
tudi:

Majica

95 % bombaž in 5 % elastan
ali 5 % viskoza, za ženske,
enobarvna, velikosti: S−XXL

10

EUR

2

50

7

Majica
s kratkimi rokavi
EUR 100 % bombaž

za moške, s potiskom Superman,
velikosti: M−XXL

Zgornji del trenirke

EUR

za ženske, s potiskom,
velikosti: S−XXL

6

EUR

Spodnji del trenirke

z zelo visokim deležem bombaža,
za moške, črtasta, z žepi z zadrgo,
s črtami vzdolž hlačnic, velikosti: M−XXL

Pajkice

z visokim
deležem
bombaža
in elastanom,
za ženske,
z naborki v pasu,
velikosti: 36−44

7

EUR

2

50
EUR

Majica s kratkimi rokavi

95 % bombaž in 5 % viskoza,
za moške, enobarvna, velikosti: M−XXXL

VEČ ZA MANJ … VSAK DAN

Ponudba velja od 1. 7. do 14. 7. 2021
Jopa
s kapuco
100 %
bombaž*
za dečke,
zapenjanje
z zadrgo,
s potiskom
Minionov,
velikosti:
104−134 cm

7

4

EUR

Majica
s kratkimi
rokavi
100 %
bombaž
za dečke,
s potiskom
Minionov,
velikosti:
104−134 cm

4

* Izdelek je na voljo v izbranih trgovinah.

EUR

EUR

Kratke
hlače
100 %
bombaž*

4

za dečke, z žepi,
z vrvico v pasu,
s potiskom
Minionov,
velikosti:
104−134 cm

EUR

Majica
s kratkimi
rokavi
100 %
bombaž

za deklice,
s potiskom
L.O.L. Surprise!,
velikosti:
104−134 cm

V KINU ŽE Preverite mnenja o naši ponudbi in delite svojega na
OD 15. JULIJA

4

EUR

100 % bombaž ali z zelo
visokim deležem bombaža,
za dečke, s potiskom
Space Jam: A New Legacy,
velikosti: 104−134 cm

za dečke, s potiskom
Space Jam: A New Legacy,
velikosti: 134−170 cm
* Izdelek je na voljo v
izbranih trgovinah.

Majica s
kratkimi rokavi
100 % bombaž
za deklice,
z okrasnimi
bleščicami
in potiskom
Looney Tunes,
velikosti:
134−170 cm

EUR

EUR

Spodnji del trenirke

z vsebnostjo bombaža,
za dečke, z žepi,
vrvico v pasu
in potiskom Space Jam:
A New Legacy,
velikosti: 134−170 cm

Kratke hlače 100 % bombaž
EUR

5

5

7

4

@PEPCOSI

EUR

Majica
s kratkimi rokavi

Majica s kratkimi rokavi
100 % bombaž*

FACEBOOK.COM
/PEPCOSLO

za dečke, z žepi, z vrvico v pasu
in potiskom Space Jam: A New Legacy,
velikosti: 134−170 cm

5

EUR

Pajkice

95 % bombaž
in 5 % elastan,
za deklice,
z všitki
iz mrežice,
s potiskom
Looney Tunes,
velikosti:
134−170 cm

VEČ ZA MANJ … VSAK DAN

Ponudba velja od 1. 7. do 14. 7. 2021
na voljo
tudi:

4

1

30

EUR

EUR

Koš

Zložljiva škatla

večnamenski, s pokrovom,
premer: 17 cm, višina: 13 cm

1

velikost: 20 x 20 x 20 cm

30 Ščetka
za steklenice
EUR

s prozornim ročajem,
ročaj za obesiti

Ščetka
za posodo

s prozornim ročajem,
ročaj za obesiti

1

30
EUR

1

30
EUR

Ščetka

za čiščenje kotov in robov
s prozornim ročajem

papir

steklo

2

50
EUR

Koš
za smeti

plastika

za ločevanje
odpadkov,
z ročajem,
na voljo:
za papir,
steklo
in plastiko,
prostornina: 10 l

Preverite mnenja o naši ponudbi in delite svojega na
FACEBOOK.COM
/PEPCOSLO

6

EUR

Kopalniška polica*

kovinska, viseča, pritrjevanje
s pomočjo priloženih priseskov,
velikost: 31 x 29 cm

2

50

2

keramičen,
z vzorcem

EUR

keramičen,
z vzorcem

* Izdelek je na voljo v izbranih trgovinah.

7

EUR

Osebna tehtnica

steklena, nosilnost do 180 kg,
baterija je priložena

5

EUR

EUR

Dozirnik
za milo

Lonček za
zobne ščetke

Ogledalo

stoječe, z geometrijskim podstavkom,
velikost: 15 x 10 x 16 cm

Mini koš
za smeti

z nihajnim pokrovom,
premer: 13 cm, višina: 12 cm,
prostornina: 1,5 l

2

@PEPCOSI

50
EUR

2

50
EUR

Posoda za
kozmetične blazinice
z diamantnim vzorcem,
premer: 10 cm, višina: 18 cm

Izdelki so del posebne ponudbe, katere trajanje je navedeno na letaku. Upoštevajte, da so nekateri izdelki lahko razprodani že prvi dan prodaje. Različne lokacije PEPCO trgovin imajo na voljo različne velikosti, barve in modele posameznih
izdelkov. Cene so prikazane v evrih. Fotografije so simbolične in se morda ne ujemajo z dejanskim videzom izdelkov. Opravičujemo se za morebitne tipografske napake.

Kopalniška brisača
100 % bombaž

600 g/m2, na voljo v barvah:
svetlo rožnata, temno rožnata, modra ali siva,
velikost: 50 x 100 cm

2

5

13.HPK.33690 HOHENSTEIN HTTI

EUR

Kopalniška
brisača
100 %
bombaž

50
EUR

600 g/m2,
na voljo
v barvah:
svetlo rožnata,
temno rožnata,
modra ali siva,
velikost:
70 x 140 cm

• zelo vpojna,
mehka in prožna zaradi
visoke gramature 600 g/m2
• eleganten dodatek v obliki
bleščečih trakov
• modne barve za vsak
stil kopalnice

HIT!

5

EUR

Kopalniška preproga
velikost: 50 x 80 cm

OSTANIMO POVEZANI

VEČ ZA MANJ

... VSAK

SLUŽBA ZA STRANKE
E-MAIL: INFO.HRSI@PEPCO.EU

DAN
FACEBOOK.COM
/PEPCOSLO

@PEPCOSI

PEPCO.SI

LOKACIJE NAŠIH
32 TRGOVIN SO
VEDNO DOSTOPNE NA
WWW.PEPCO.SI

