VEČ ZA MANJ … VSAK DAN

PRAVLJIČNE
NOVOSTI

HIT!

na voljo
tudi:

5
od

EUR

Jopa ali pulover
s kapuco

100 % bombaž ali
visoka vsebnost bombaža,
velikosti: 104−134 cm,
na voljo: za dečke,
zapiranje na zadrgo,
z žepi, s potiskom
Marvel ali Spiderman – 5 EUR
ali za deklice, s sprednjim žepom,
s potiskom Mini Miške – 7 EUR

7

EUR

Pulover 100 % bombaž
velikosti: 134−170 cm, na voljo: za deklice,
tribarvna, z napisi in elastiko spodaj,
ali za dečke, s kapuco, s potiskom

Ponudba velja od 5. 8. 2021 do 18. 8. 2021 oziroma do razprodaje zalog.
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Ponudba velja od 5. 8. do 18. 8. 2021

Majica
100 % bombaž
za dečke, s potiskom,
velikosti: 134−170 cm

2

50

4

Komplet 2 majic
EUR

druga
majica
v kompletu:

za dečke, v kompletu:
enobarvna, 100 % bombaž
in s potiskom, 90 % bombaž
in 10 % viskoza,
velikosti: 104−134 cm

EUR

10

7

EUR

EUR

Kavbojke

Jakna s kapuco

za dečke, z visoko vsebnostjo
bombaža in elastanom,
z žepi in vrvico v pasu,
velikosti: 134−170 cm

za dečke, zapenjanje na zadrgo,
tribarvna, s potiskom,
velikosti: 104−134 cm

2

50 Spodnji del trenirke

na voljo
tudi:

2

Majica
100 % bombaž

EUR

za dečke, enobarvna,
velikosti: 104−134 cm

za deklice, s potiskom,

EUR velikosti: 104−134 cm

7

EUR

na voljo
tudi:

2

50 Pajkice
EUR

95 % bombaž
in 5 % elastan,
za deklice,
s potiskom,
velikosti:
98−134 cm

Jeans
krilo
100 %
bombaž

za deklice,
zapenjanje
spredaj
na gumbe,
velikosti:
134−170 cm

5

EUR

Pajkice

95 % bombaž in 5 % elastan, za deklice,
s potiskom vzdolž hlačnic,
velikosti: 134−170 cm

Izdelki iz letaka so v trgovinah označeni z oznako

HIT!

* Izdelek je na voljo v
izbranih trgovinah.

SHGO 045544 TESTEX

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

4

Komplet 3 parov
stopalk*

za dečke, športne,
z visoko vsebnostjo bombaža,
različni vzorci v kompletu,
velikosti: 23−38

Komplet 2 spodnjic*

1

30

95 % bombaž in 5 % elastan,
s potiskom,
različni vzorci v kompletu,
velikosti: 92−128 cm

EUR

* Izdelek je na voljo v
izbranih trgovinah.

SHGO 045544 TESTEX

1

30
EUR

Komplet 3 parov stopalk
za deklice, športne,
z visoko vsebnostjo bombaža,
različni vzorci v kompletu,
velikosti: 23−38

4

50
EUR

Komplet 2 spodnjic
95 % bombaž in 5 % elastan,
s potiskom,
različni vzorci v kompletu,
velikosti: 134−164 cm

2

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

EUR

Top*

95 % bombaž
in 5 % elastan,
za deklice,
s široko elastiko,
s potiskom,
velikosti:
134−164 cm

2

EUR

Komplet 2 spodnjic

95 % bombaž in 5 % elastan,
za deklice, s široko elastiko,
s potiskom, različni vzorci v kompletu,
velikosti: 134−164 cm

EUR

* Izdelek je na voljo v
izbranih trgovinah.

1

50 Komplet 2 spodnjic
EUR

95 % bombaž in 5 % elastan,
za deklice, s potiskom,
različni vzorci v kompletu,
velikosti: 92−128 cm
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6

EUR

Majica

z V-izrezom in gumbom,
s podaljšanim hrbtnim delom
in zavihanimi rokavi,
velikosti: 36−46

6

EUR

Majica

s potiskom
in z vrvico
v spodnjem robu,
velikosti: S−XXXL

10

EUR

Hlače

z viskozo
in elastanom,
z žepi,
s potiskom,
velikosti: 36−44

6

EUR

Majica
100 % bombaž
z zavihanimi rokavi,
s potiskom Zvončice,
velikosti: S−XXXL

10

EUR

7

EUR

Pulover

s 3/4 rokavi
in s podaljšanim
hrbtnim delom,
z napisom spredaj,
velikosti: S−XXL

Jeans
krilo

100 % viskoza,
zapenjanje spredaj
na gumbe,
velikosti: S−XXL

Nova kolekcija vedno na voljo na pepco.si
PEPCO.SI

6

Majica
100 % bombaž
z zavihanimi rokavi in

EUR s potiskom Mini Miške,

10

velikosti: S−XXXL

Pulover

EUR

z motivom
Miki Miške,
velikosti: S−XXL
SH020 157158 TESTEX

10

EUR

Srajca

100 % viskoza,
zapenjanje na gumbe,
z žepom, s podaljšanim
hrbtnim delom,
s potiskom Mini Miške,
velikosti: 36−46

Spodnji del
trenirke

z žepi in elastiko
na koncu hlačnic,
z barvnimi pasovi
na straneh,
velikosti: S−XXL

9

EUR

10

EUR

Obleka

100 % viskoza, z V-izrezom,
nabrana in z vrvico v pasu,
velikosti: 36−44
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Metla

silikonska, za pometanje
ali za mokro pomivanje,
s ščetinami različnih debelin
in brisalko za odvajanje vode,
z zanko za obešanje

4
2

50 Smetišnica z metlico
EUR

z zankami za obešanje,
smetišnica s silikonskim robom,
metlica s protizdrsnim ročajem

1

30 Krtača

EUR

s protizdrsnim silikonskim držalom,
z zanko za obešanje, na voljo:
za fuge in reže ali za posodo in steklenice

EUR

Likalna deska

z aluminijasto mrežo,
z mehko prevleko iz bombaža,
s podstavkom za likalnik,
z 8-stopenjsko regulacijo višine,
maksimalno 96 cm,
velikost: 125 x 33,5 x 87−96 cm,
zložena: 144,5 x 33,5 cm

17

EUR

6
od

EUR

Košara

na voljo:
za likanje, z ročaji, prostornina: 30 l,
velikost: 51,8 x 38 x 23,2 cm – 6 EUR
za perilo, s pokrovom, prostornina: 35 l,
velikost: 38,4 x 28,2 x 50,3 cm – 12 EUR

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

@PEPCOSI

* Izdelek je na voljo v izbranih trgovinah.

Košara od

pletena, z ročaji,
na voljo velikosti:
25 x 17 x 14 cm – 4 EUR
29,5 x 24 x 17 cm – 6 EUR
35 x 28 x 19,5 cm – 7 EUR

4

4

EUR

Košara*
EUR

kovinska,
z držalom za obešanje
in tablico z napisom,
velikost: 21 x 12,5 x 23,5 cm

2
od

50
EUR

Hranilnik

Košara

pletena iz
vodne hijacinte,
na voljo velikosti:
15 x 12 x 12 cm – 2,50 EUR
z ročaji,
28 x 18 x 15 cm – 5 EUR
33 x 22,5 x 17 cm – 6 EUR
38 x 27 x 20 cm – 9 EUR

kovinski,
s potiskom
Mini Miške,
premer: 10 cm,
višina: 15 cm

1

30
EUR

7

EUR

Škatla za nakit

z zrcalcem, s premičnimi
vratci in predalčkom,
s potiskom Mini Miške,
velikost: 16 x 9,5 x 25,8 cm

15

Tabure od

z mehko prevleko, na voljo:
črn z resami,
premer: 30 cm,
višina: 33 cm – 15 EUR
ali siv s prešitim vzorcem,
s pokrovom
in prostorom za shranjevanje,
premer: 35 cm,
višina: 43 cm – 25 EUR

2
od

50
EUR

Košara

s potiskom, z ročaji,
na voljo velikosti:
30 x 19 x 17 cm – 2,50 EUR
33 x 23 x 20 cm – 4 EUR
40 x 28 x 22 cm – 5 EUR
na voljo
tudi:

EUR

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.

SAMO
ZDAJ

Nahrbtnik
Christian
Lacroix

za ženske, z glavnim žepom in ročajem,
s sprednjim notranjim žepom,
z nastavljivimi naramnicami,
velikost: 24 x 13 x 32,5 cm

17

17

EUR

EUR

Nahrbtnik Christian Lacroix
za ženske, z glavnim žepom in ročajem,
s sprednjim zunanjim žepom na zadrgo,
z notranjim žepom za prenosnik
z zapenjanjem na ježka, z nastavljivimi
naramnicami, velikost: 30 x 16 x 46 cm

2 0

na voljo
tudi:

50

80 Zvezek A5

EUR

EUR

96 listov, karo,
z laminiranimi platnicami,
na voljo različni vzorci

Peresnica

0

iz umetnega
usnja,
zapenjanje
na zadrgo

50
EUR

0

80 Zvezek A4

Zvezek A5

60 listov, karo,
z licenčnim potiskom
Animal Planet, na voljo različni vzorci

7

Peresnica

zapenjanje na zadrgo,
z držali za pisala

2

EUR

Torba

EUR

50

60 listov, karo,
na voljo različni vzorci

za dečke, z dvema
žepoma spredaj,
2-barvna,
velikost:
25 x 25 x 46 cm
na voljo
tudi:

EUR

Šolski
nahrbtnik

za deklice ali dečke, s tremi predali, z dvema stranskima
žepoma in ojačanim dnom, z odprtino za slušalke,
z mehkimi nastavljivimi naramnicami, opremljen z odsevniki,
velikost: 39 x 29 x 16 cm

17

EUR

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

