
4EUR
Oblačila za  
dojenčke
100 % bombaž  
ali zelo visoka  
vsebnost bombaža,  
s potiskom Medvedek Pu  
in prijatelji, za dečke 
na voljo: jopa  
ali spodnji del trenirke, 
velikosti: 74–98 cm

4EUR

 od

Otroška oblačila
100 % bombaž ali 95 % bombaž  

in 5 % elastan, s potiskom  
Miki Miške in Mini Miške, 

za dečke ali deklice, 
na voljo: pulover ali  

spodnji del trenirke – 5 EUR, 
pajkice – 4 EUR,  

velikosti: 104–134 cm

HIT!

Ponudba velja od 11. 11. 2021 do 17. 11. 2021 oziroma do razprodaje zalog.



9EUR
5EUR

5EUR

4EUR

4EUR

5EUR 5EUR
Bodi za dojenčke 

100 % bombaž 
za dečke, 

z ovratnikom 
in žepom z vezenino, 

zapenjanje na gumbe, 
velikosti: 62–92 cm

Bodi za dojenčke  
100 % bombaž
za deklice, s potiskom,  
zapenjanje na pritiskače, 
velikosti: 62–92 cm

Pajkice  
za dojenčke
iz flisa, za deklice,  
iz mehke tkanine, 

z vzorcem in vezenino  
na stopalih, 

velikosti: 56–80 cm

Pajac za dojenčke
iz flisa, za deklice, 

s potiskom z jelenčki, 
velikosti: 56–80 cm

Komplet 2 bodijev  
za dojenčke 
100 % bombaž 
za dečke, s potiskom, 
velikosti: 62–92 cm

Pajac za dojenčke 100 % bombaž
za deklice, flanelast, karirast,  
velikosti: 62–92 cm

začutite kakovost,  
            doživite ceno Ponudba velja od 11. 11. do 17. 11. 2021.



5EUR
6EUR

4EUR

9EUR

2 50 EUR

10EUR

4 50 EUR

Majica  
100 % bombaž
za dečke, s potiskom, 
velikosti: 104–134 cm

Hlače 100% bombaž
za dečke, z vrvico v pasu 
in žepi, s potiskom na hlačnici, 
velikosti: 98–134 cm

Kavbojke
z visoko vsebnostjo bombaža in elastana, 
za dečke, z vrvico v pasu, z žepi in patentom  
v spodnjem delu hlačnic, velikosti: 134–170 cm

Pulover
z visoko vsebnostjo 
bombaža, za dečke, 
s potiskom,  
velikosti: 104–134 cm

Krilo
za deklice, 2-slojno, 

iz tila, z gumico v pasu, 
s potiskom Mini Miške, 
velikosti: 104–134 cm

Pajkice
95 % bombaž  
in 5 % elastan, 
za deklice, 
podložene,  
z okrasnimi  
kamenčki  
ob strani 
vzdolž hlačnic, 
velikosti:  
104–134 cm

Srajca 
100 % bombaž

s kravato, za dečke, 
enobarvna, velikosti: 

134–170 cm

na voljo  
tudi:

   

na voljo  
tudi:

   

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



10EUR

6EUR

3EUR

3EUR

3EUR

4EUR

4EUR

7EUR

Jopa za dojenčke  
100 % bombaž

za dečke, 
s sprednjim žepom 

s potiskom Miki Miške, 
velikosti: 74–98 cm

Spodnji  
del trenirke  

za dojenčke 
100 % bombaž

za dečke, z žepi 
in vrvico v pasu, s potiskom 

Miki Miške na kolenih, velikosti: 74–98 cm

Pulover 
100 % bombaž
za deklice, s svetlečim  

potiskom Miki Miške, 
velikosti: 134–170 cm

Pajkice 
95 % bombaž in 5 % elastan, 

za deklice, podložene, 
s potiskom Miki Miške, 

velikosti: 134–170 cm

Bodi za dojenčke  
100 % organski  
bombaž
za deklice, s potiskom,  
velikosti: 62–92 cm

Pajkice za dojenčke
95 % organski bombaž 
in 5 % elastan,  
za dečke, črtaste,  
z našitkom, 
velikosti: 56–86 cm

Pajkice za dojenčke 
95 % organski bombaž 

in 5 % elastan,  
za deklice, 

s potiskom Bambi, 
velikosti: 56–86 cm

Preverite mnenja o naši ponudbi  
in delite svojega na

@pepcosifacebook.com 
/pepcoslo

Certified by CERES
0532

‘organic’

Certified by USB
TEX2765

‘organic’

Certified by USB
TEX2765

‘organic’



10EUR

10EUR

10EUR

10EUR

7EUR

5EUR

12EUR
Kavbojke
z visoko vsebnostjo bombaža 
in z elastanom, z visokim pasom, 
zapenjanje na 2 gumba, z žepi, 
velikosti: 36–44

Obleka iz jeansa
65 % bombaž in 35 % lyocell, z ohlapnim 
krojem, z V izrezom in naborki na  
spodnjem delu, velikosti: 36–44

Pulover
mehko prilegajoč, s potiskom, 
z bleščicami, s kovinsko nitko, 
velikosti: S–XXL

Pulover
z zelo visoko vsebnostjo bombaža, 
s podaljšanim krojem, z bleščečim 
potiskom Mini Miške, velikosti: S–XXL

Obleka  
s kapuco
iz mehkega velurja 
s satenastimi 
trakovi pri 
kapuci, enobarvna, 
velikosti: 36–44

Pajkice
z okrasno  

zadrgo 
na hlačnici, 
enobarvne, 

velikosti:  
S–XXL

Majica 
100 % bombaž

na voljo: črna z bleščečim 
ali bela s kovinskim 

potiskom Mini Miške, 
velikosti: S–XXXL

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



0 80 EUR

 od

4EUR

7EUR

12EUR

12EUR

15EUR

Polica 
s kovinskim obročem 

in pletenim 
držalom za obešanje, 

premer: 53 cm,  
globina: 12 cm

Kavna mizica
zložljiva, z iztegljivim 

pladnjem, večnamenska, 
velikost: 

33 × 33 × 43 cm

Okvir*
na voljo: za fotografijo 
velikosti 13 x 18 cm – 0,80 EUR, 
15 x 20 cm – 1,00 EUR,  
komplet 2 velikosti 10 x 15 cm – 1,30 EUR,  
A4 – 1,80 EUR, 
30 x 40 cm – 2,50 EUR

Vzglavnik
z žametno prevleko, 

na voljo: 
mornarsko modra, 35 × 50 cm 

gorčična, 43 × 43 cm

Okrasni  
cvetlični lonček 

keramičen, 
z reliefnim vzorcem, 

premer: 15 cm,  
višina: 14,5 cm

Tabure
zložljiv, s prostorom 

za shranjevanje, 
prevlečen z žametom, 

velikost: 38 × 38 × 38 cm

* Izdelek je na voljo v izbranih trgovinah.

na voljo  
tudi:

      

na voljo  
tudi:

                

na voljo  
tudi:

   

začutite kakovost,  
            doživite ceno Ponudba velja od 11. 11. do 17. 11. 2021.



5EUR

 od

2 50 EUR

 od

6EUR

4EUR

12EUR
Pladenj
okrasni, s steklenimi kristalčki 
v kovinskem okvirju in z zrcalnim dnom, 
premer: 25 cm, višina: 8,5 cm

Laterna
s stekelci, kovinska, 
z držalom, 
na voljo velikosti: 
11 × 10,5 × 20 cm – 5 EUR, 
15 × 14 × 27,5 cm – 7 EUR, 
18 × 17 × 38 cm – 12 EUR

Dišavni komplet
idealen za darilo, v kompletu: 

dekorativna kletka, difuzor s palčkami 
in oljem, svečka v steklu, obesek 

in dišavno olje v razpršilcu, 
na voljo dišave: Starbucks Dark Chocomocha ali Patchouli, 

premer: 14 cm, višina: 20 cm

Okrasni  
cvetlični lonček 

keramičen, 
z reliefnim vzorcem, 

premer: 14,8 cm,  
višina: 16 cm

Vaza
steklena, na voljo: 
višina: 15,5 cm – 2,50 EUR, 
višina: 25 cm – 4 EUR

na voljo  
tudi:

   

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



1 30 EUR

1EUR

 od

1EUR

 od

1 80 EUR

5EUR

4EUR

4EUR

7EUR

Laterna LED
z okrasom znotraj, 
s stekelci in držalom, 
velikost: 
10,5 × 10,5 × 23 cm, 
baterije so  
naprodaj ločeno

Božično drevesce
na voljo: v jutasti vreči, 
velikost: 10 × 10 × 37 cm 
ali v vedru, s storži, 
velikost: 20 × 20 × 35 cm

Garlanda
iz zelenih vejic, 
na voljo: 20 lučk, dolžine 190 cm 
ali 15 lučk, dolžine 150 cm, 
baterije so naprodaj ločeno

Praznični okraski
za obešanje, na voljo: 
s krznom, na voljo 3 vzorci – 1 EUR, 
gugalni konjiček 2 kosa – 1 EUR, 
miks 4 prazničnih vzorcev, 12 kosov – 2 EUR

Komplet 3 pentelj
s potiskom, na voljo različni 
vzorci, velikost: 14 × 14 cm

Komplet 2 snežink
za obešanje, 
velikost: 12 × 12 × 0,6 cm

Komplet kroglic 
bleščeče, na voljo: 
6 kosov premera 6 cm – 1 EUR, 
24 kosov premera 3 cm – 1,30 EUR, 
6 kosov premera 8 cm – 1,80 EUR

Tekač 
za mizo*
z žakardnim 

vzorcem, 
velikost: 

38 × 180 cm

* Izdelek je na voljo v izbranih trgovinah.

na voljo tudi:

   

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



5EUR

 od

9EUR

4EUR

2EUR

4EUR
Pekač 

z modelčki 
s prevleko 

proti prijemanju, 
velikost: 43 × 29 × 2 cm, 

v kompletu 
22 modelčkov za piškote 

različnih oblik

Podloga 
iz silikona
s potiskom 
dimenzij in oblik, 
na voljo 
velikosti: 
40 × 50 cm – 5 EUR, 
50 × 70 cm – 7 EUR

Komplet 2 skodelic 
iz porcelana, 

s prazničnimi vzorci, 
v darilni škatli, 

na voljo različni vzorci, 
prostornina: 480 ml

Ognjevarna posoda  
za peko, shranjevanje 

ali zamrzovanje, s pokrovom, 
prostornina: 5,8 l

Skodelica
iz porcelana, 
s prazničnimi vzorci, 
v darilni škatli, 
na voljo različni vzorci, 
prostornina: 400 ml

Idealno za darilo!

na voljo tudi:

na voljo  
tudi:

   

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



6EUR

10EUR

10EUR

7EUR

12EUR

25EUR

Komplet iger 
Tačke na  

patrulji 6 v 1
v kompletu: 

sestavljanka, spomin, loterija, 
igra barv, kdo je prvi 

in skriti predmeti

Akcijska figura  
Tačke na patrulji
v uniformi za posebne naloge, 
s čelado in premičnimi elementi, 
različni vzorci na voljo, 
velikost: približno 5 × 8,5 × 16,5 cm

Tovornjak 
Hot Wheels

z lupingom, nastavljivim 
izmetom in avtom

Figurica Power Rangers 
Beast Morphers
z možnostjo namestitve 
v različnih pozah, na voljo 
4 liki, višine 30 cm

Dirkalni avto
daljinsko voden, merilo 1:16, 
vozi v vse smeri, 
baterije so naprodaj ločeno

Hodeči dinozaver
s premično glavo in repom, 

oddaja zvoke, velikost: 30,5 × 17,8 cm, 
baterije so v kompletu

na voljo  
tudi:

    
  

na voljo  
tudi:

   

začutite kakovost,  
            doživite ceno Ponudba velja od 11. 11. do 17. 11. 2021.



12EUR

15EUR

15EUR

25EUR

23EUR

33EUR
Hiška Barbie
2-nadstropna,  
kartonasta, 
s punčko in dodatki

Punčka Barbie kavarna
v kompletu: punčka, 

kavni aparat 
in dodatki

Punčka Barbie 
z otroškim  
vozičkom 
s psički
v kompletu: punčka, 
2 psička, voziček 
in dodatki

Punčka Cave Club
osnovni komplet s punčko, 
živalico in dodatki, 
na voljo različni vzorci

Punčka L.O.L. Surprise!
komplet Tweens, z embalažo, 
ki se preobrazi v sobo in z dodatki, 
na voljo 4 vzorci

Punčka  
Cave Club 
komplet  
Zgodbica, 
z živalico 
in dodatki, 
na voljo  
različni vzorci

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



9EUR

6EUR

7EUR

12EUR

12EUR

25EUR

Kocke Mega Blocks 
komplet 40 velikih 
barvnih kock v torbi na zadrgo

Vreča s 3 igračami 
Fisher-Price
za igranje v kadi

Sestavljanka 10 v 1
z motivi Tačke na patrulji 
ali Pujsa Pepa, v kompletu 
sestavljanke z različno 
stopnjo težavnosti

Ladjica Fisher-Price 
z mehanizmom za navijanje,  
za igranje v kadi, z živalico

Hoduljica Fisher-Price
za spodbujanje aktivnosti, 
z razvrščevalnikom in elementi 
za obračanje, odkrivanje 
in privijanje, razvija 
motorične sposobnosti

Komplet Play-Doh 
Popcorn Party 

v kompletu: 
6 posodic z maso, 
3 vedra, naprava 

za izdelovanje kokic 
in dodatki

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

Ponudba v posameznih trgovinah se lahko razlikuje glede na količino in dostopnost blaga. Nekateri izdelki bodo v prodaji samo v izbranih trgovinah. 
Možno je, da pri tisku pride do napak, kar vpliva na neskladnost med cenami, prikazanimi v reviji in tistimi v trgovini.

 

Še več prazničnih 
izdelkov in navdiha  

najdete na  
www.pepco.si


