
Sojina dišeča sveča 
v stekleni posodici, z luknjičastim pokrovčkom, 

različne dišave, premer: 11 cm, višina: 8,5 cm

Laterna
s stekelci, kovinskim pokrovom 

in držalom iz vrvice, velikost: 
15 × 15 × 37 cm

Plet 2-stranski
model sherpa, topel, 
velikost: 150 × 200 cm

10EUR

7EUR

4EUR
HIT!

na voljo 
tudi:

    
  

Ponudba velja od 21. 10. 2021. do 10. 11. 2021. oziroma do razprodaje zalog.

Udobje 
doma

SH025 162889 TESTEX

začutite kakovost,  
            doživite ceno



Škatla 
iz velurja, z okrasno pentljo 
in napisom, na voljo: 
premer: 14,5 cm, višina: 14 cm – 2,50 EUR, 
premer: 17,5 cm, višina: 16 cm – 3 EUR

Plet 2-stranski
model sherpa, topel, 
velikost: 150 × 200 cm

Prevleka 
velikost: 40 × 40 cm

Stojalo s cvetličnim  
loncem 
kovinsko, premer: 19 cm,  
višina: 40 cm

Difuzor za  
odišavljanje  

prostorov
s palčkami, z aromo  

slana karamela, 
prostornina: 100 ml

Umetna roža
v jesenskih barvah, 

na voljo 2 vzorca, 
velikosti: 70 × 20 × 10 cm, 

50 × 30 × 15 cm

na voljo  
tudi:

   

3EUR

6EUR
2 50 EUR

2 50 EUR

 od

10EUR

10EUR

na voljo  
tudi:

   

na voljo  
tudi:

   

začutite kakovost,  
            doživite ceno Ponudba velja od 21. 10. do 10. 11. 2021



7EUR

Stojalo s cvetličnim  
loncem 

keramično, z vzorcem, 
velikost: 17 × 18 × 15 cm

Tabure 
s pleteno površino z debelim  

strukturiranim vzorcem, 
premer: 47 cm, višina: 37 cm

Šop dekorativnih  
vejic 5 kosov*
popoln element  
hišnih aranžmajev, 
višina: 80 cm

Predalnik 
iz bambusa, 

s 3 predali,  
velikost: 37 × 27 × 57 cm

Okvir za več  
slik s poličko 
kovinski, s 3 okvirji  
za fotografije 
velikosti 10 × 15 cm

Zložljiva škatla 
velikost: 30 × 30 × 30 cm

* Izdelek je na voljo v izbranih trgovinah.

2 50 EUR

2 50 EUR

5EUR

25EUR

25EUR

5EUR

HIT!Vsi izdelki iz letaka so PEPCO uspešnice,  
ki so v trgovini označene z oznako:



7EUR

1 30 EUR

Dekorativni komplet  
za mafine 

24 modelčkov in 24 palčk, 
s kovinsko površino, 

na voljo različni vzorci in barve

Silikonska lopatica* 
z lesenim ročajem, s potiskom

Komplet 5  
kuhinjskih pripomočkov  

v kompletu: lopatka, 2 žlici za mešanje, 
žlica za špagete, zajemalka in podstavek za 

magnetno združevanje pripomočkov

ODPORNE NA VISOKO  
TEMPERATURO, NEŽNE DO  
OBČUTLJIVIH POVRŠIN IN VEDNO 
POSPRAVLJENE ZAHVALJUJOČ  
VGRAJENEMU MAGNETU

* Izdelek je na voljo v izbranih trgovinah.

1 80 EUR

22EUR

na voljo  
tudi:

    
  

Preverite mnenja o naši ponudbi  
in delite svojega na

@pepcosifacebook.com 
/pepcoslo



7EUR

4EUR

2EUR

6EUR

 od

Skodelica 
iz porcelana, z zlatim držalom 
v obliki metuljevega krila, 
z napisom, prostornina: 380 ml

Skodelica 
iz porcelana,  

z rožnatim vzorcem 
in napisom, prostornina: 360 ml

Pekač z modelčkom  
za piškote 
pokrit s prevleko proti prijemanju, 
velikost: 40 × 28 × 3,5 cm, 
modelček za 16 piškotov

Ognjevarni vrč* 
steklen, s pokrovčkom in 
držalom iz umetne mase, 
prostornina: 1,5 l

Ognjevarna posoda
steklena, za peko, 
shranjevanje ali zmrzovanje, 
s pokrovom iz umetne mase, 
na voljo: prostornina: 2,25 l – 6 EUR, 
prostornina: 3,5 l – 7 EUR

2 50 EUR

* Izdelek je na voljo v izbranih trgovinah.

HIT!Vsi izdelki iz letaka so PEPCO uspešnice,  
ki so v trgovini označene z oznako:



12EUR
Montessori  

Fantastičen svet živali 
v kompletu hiška za sestavljanje, 

18 igralnih kart in 24 oblik živali 

Pokončni  
sesalnik 

igrača, z izmenljivimi 
nastavki, na baterije, 

baterije so  
naprodaj ločeno

Metalec  
Nerf Alpha Strike 
v kompletu 12 penastih puščic, 
za otroke, starejše od 8 let

Avto 
plastičen, s premičnimi elementi, 

na voljo v 3 vzorcih: smetarski tovornjak, 
gasilski avto, kiper tovornjak

Gradbeno  
vozilo

z zvokom in svetlobo, 
s premičnimi elementi, 
na gumijastih kolesih, 

na voljo: buldožer, bager ali 
kiper tovornjak, 

baterije so priložene

Bakugan  
začetni komplet

zbirateljski komplet,  
ki vsebuje 3 krogle, 

ki se po odprtju  
spreminjajo v like

10EUR

12EUR

15EUR

15EUR

12EUR

začutite kakovost,  
            doživite ceno Ponudba velja od 21. 10. do 10. 11. 2021



9EUR

7EUR

12EUR12EUR
Punčka  
dojenček  
pije in lula v plenico, 
z dodatki

Poni 
z dolgo grivo za česanje 

in dodatki

Modelirna  
masa hiška 
v kompletu: plastični  
deli hiške, stiskalnik kock,  
4 tube mase

Punčka
s 4 oblekami  

in dodatki

Komplet punčk  
družina 

z dodatki

 Medvedek  
plišast,  

višina: 90 cm

10EUR

10EUR

15EUR

12EUR

HIT!Vsi izdelki iz letaka so PEPCO uspešnice,  
ki so v trgovini označene z oznako:



9EUR

Hlače za  
dojenčke  

100 % bombaž
za deklice, 

žametne, z gumico  
v pasu, s potiskom,  
velikosti: 80–98 cm

Komplet za dojenčke  
100 % bombaž
za deklice, bodi in  
žametno krilo s potiskom, 
velikosti: 62-92 cm

Pajac za dojenčke
z visoko vsebnostjo bombaža, za deklice, iz velurja, 

na voljo: s potiskom s sovo in s pikami na rokavih – 5 EUR 
ali z naborkom in s potiskom Bambi – 6 EUR,  

velikosti: 56–80 cm

Komplet 2 bodijev  
za dojenčke  

100 % bombaž
za deklice,  

v kompletu:  
s potiskom 

in enobarvni  
z naborkom,  

velikosti:  
62–92 cm

Pulover  
za dojenčke

z visoko vsebnostjo  
bombaža in elastana, 

za deklice,  
s potiskom Zvončice,  

velikosti: 74–98 cm

6EUR

5EUR

5EUR

5EUR

 od

na voljo  
tudi:

   

      

na voljo  
tudi:

   

na voljo  
tudi 

 komplet 2:

   

Izkoristite udobno nakupovanje!
Kupljene izdelke lahko vrnete v roku 30 dni.*

 16.HBD.79596 HOHENSTEIN HTTI



Komplet 2  
bodijev za  

dojenčke  
100 % bombaž
za dečke, s potiskom, 

različni vzorci,  
velikosti: 62–92 cm

Majica za dojenčke  
100 % bombaž
za dečke,  
s potiskom Miki Miška in prijatelji, 
velikosti: 80–98 cm

Odeja s kapuco  
za dojenčke*
z ušeski, s potiskom, 
velikost: 75 × 100 cm

Pulover za dojenčke  
100 % bombaž
za dečke, s potiskom, 
velikosti: 74–98 cm

Telovnik za dojenčke 
za dečke, z ovratnikom, 

zapenjanje na zadrgo, z žepi,  
velikosti: 74–98 cm

* Izdelek je na voljo v izbranih trgovinah.

2 50 EUR

6EUR

5EUR

4EUR

4EUR

   

      

    
  

na voljo  
tudi:

    
  

HIT!Vsi izdelki iz letaka so PEPCO uspešnice,  
ki so v trgovini označene z oznako:

2020OK0997 AITEX



7EUR

2EUR

Pulover
z zelo visoko  
vsebnostjo bombaža, 
za deklice,  
z bleščicami  
in Mini Miško, 
velikosti: 104–134 cm

Majica  
100 % bombaž
za deklice,  
s potiskom Mini Miške,  
velikosti: 104–134 cm

Pulover 
za dečke, iz debelega flisa, 

zapenjanje na zadrgo, 
z 2 žepoma ob strani  
in z majhnim žepom  

na rokavu, zapenjanje  
na zadrgo, 

velikosti: 104–134 cm

Majica  
100 % bombaž

za dečke, z napisom, 
velikosti: 104–134 cm

Spodnji del trenirke
71 % bombaž in 29 % elastan, 
za dečke, z žepi in  
z vrvico v pasu,  
z našitkom in okrasnim  
prešitkom na kolenih, 
velikosti: 104–134 cm

9EUR

9EUR

6EUR

4 50 EUR

na voljo  
tudi:

   

začutite kakovost,  
            doživite ceno Ponudba velja od 21. 10. do 10. 11. 2021



Jeans pajkice 
z visoko vsebnostjo bombaža  

in z elastanom, za deklice,  
velikosti: 134–170 cm

Pulover
za deklice, s polvisokim  
ovratnikom, debelo pleten,  
velikosti: 134–170 cm

Majica
94 % bombaž  

in 6 % elastan, 
za deklice,  

črtasta, z okrasnimi 
gumbi spredaj,  

velikosti: 134–170 cm

Kavbojke
z visoko vsebnostjo bombaža  
in z elastanom, za dečke, z žepi,  
velikosti: 134–170 cm

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

Pulover  
100 % bombaž
za dečke, s potiskom Batman, 
velikosti: 134–170 cm

10EUR

10EUR

9EUR

5EUR

5EUR

4EUR

HIT!Vsi izdelki iz letaka so PEPCO uspešnice,  
ki so v trgovini označene z oznako:



Pajkice
95 % bombaž 
in 5 % viskoza, 
enobarvne, 
velikosti: S–XXL

Pulover
iz mehke nežne volne z V izrezom, 
prepleten zadaj, z vrvicami  
za zategovanje v spodnjem delu  
in na koncu rokavov, velikosti: S–XXL

Pulover
iz volne šenil, 

z vzorci s kitkami spredaj, 
z vrvicami za zategovanje  

v spodnjem delu 
in na koncu rokavov,  

velikosti: S–XXL

Pulover  
z ovratnikom  

95 % viskoza in 5 % elastan, 
s podloženimi rameni, 

enobarven, velikosti: S–XXL

Pulover
iz tople pletenine s črtastim vzorcem, 
z vrvicami za zategovanje  
v spodnjem delu in na koncu  
rokavov, velikosti: S–XXXL

Pulover  
s kapuco
iz flisa, s sprednjim  
žepom, ovalnim spodnjim  
delom in vzorcem s srčki, 
velikosti: S–XXL

10EUR

10EUR

9EUR

9EUR

5EUR
4EUR

Ostanimo povezani

Služba za stranke 
e-mail: info.hrsi@pepco.eu

Lokacije naših 33 trgovin so  
vedno dostopne na www.pepco.si

Nakupujte brez strahu

* Pravila za vračilo so na voljo 
na www.pepco.si

Rok za vračilo  
izdelkov je 30 dni

začutite kakovost,  
            doživite ceno Izdelki so del posebne ponudbe, katere trajanje je navedeno na 

letaku. Slike so simbolične. Izdelki ali barve se lahko zaradi tiska 
nekoliko razlikujejo. 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.

@pepcosifacebook.com 
/pepcoslo

pepco.si


