HIT!

Lonec ali ponev Peter Cook

trpežno in priročno, s 3-slojno prevleko proti
prijemanju ILAG Granitec, ki je odporna
na praske, priročna držala, prevlečena
z materialom soft-touch, sodoben dizajn,
primerno za vse vrste štedilnikov, na voljo:
kozica, premer: 16 cm – 7 EUR,
ponev, premer: 24 cm – 7 EUR,
ponev, premer: 28 cm – 10 EUR,
lonec, premer: 20 cm, s stekleno pokrovko – 15 EUR

od

7EUR

Ponudba velja od 18. 11. 2021 do 24. 11. 2021 oziroma do razprodaje zalog.

začutite kakovost,
doživite ceno

Ponudba velja od 18. 11. do 24. 11. 2021.

15EUR
Ponev

trpežna in priročna, s 3-slojno prevleko proti prijemanju
ILAG Granitec, ki je odporna na praske, ima priročna
držala, prevlečena z materialom soft-touch,
sodoben dizajn, primerna za vse vrste štedilnikov,
globoka, s stekleno pokrovko, premer: 30 cm

Komplet 3 kuhinjskih
pripomočkov
v kompletu: cedilna žlica,
lopatica in metlica,
z lesenimi držali za obešanje,
maksimalna dolžina: 34 cm

5EUR

9EUR

Ponev za palačinke

trpežna in priročna, s 3-slojno prevleko proti
prijemanju ILAG Granitec, ki je odporna
na praske, ima priročna držala, prevlečena
z materialom soft-touch, sodoben dizajn,
primerna za vse vrste štedilnikov,
premer: 26 cm

od

2

50
EUR

Skleda*

jeklena, na voljo:
premer: 20 cm – 2,50 EUR,
premer: 24 cm – 3 EUR

na voljo
tudi:

* Izdelek je na voljo v izbranih trgovinah.

10EUR

Deska za serviranje*

keramična, z marmornim vzorcem,
z lesenim držalom, premer: 26 cm,
dolžina držala: 9 cm

Vsi izdelki iz letaka so PEPCO uspešnice,
ki so v trgovini označene z oznako:
Dišeča sveča*

v stekleni posodi,
s pokrovčkom, na voljo
različne barve in dišave,
premer: 13,5 cm, višina: 8 cm

HIT!

5EUR
4

50
EUR

Sveča

v stekleni posodi,
v obliki okraska,
zlata, srebrna ali rdeča,
premer: 11 cm,
višina: 11 cm

Dišavni komplet

v praznični škatli, v kompletu:
difuzor z 80 ml olja in palčke,
na voljo dišave: Autumn Path,
Salt & Caramel ali Fig & Cinnamon

4EUR
Z odišavljeno
nalepko

6EUR

Dišavni komplet

v praznični škatli,
v kompletu: difuzor s 100 ml olja
in palčke, na voljo dišave:
Mistletoe & Fir ali Spiced Berries

4EUR

5EUR

Dišavni komplet

v praznični škatli,
v kompletu: 2 sveči v steklu, difuzor,
okrasna vejica in palčke,
na voljo dišave: Apple & Cinnamon,
Jungle Safari ali Spices & Love

Dišavni komplet*

v praznični škatli,
v kompletu: 2 sveči v steklu,
difuzor s 70 ml olja in palčke,
z dišavo Verbena & Patchouli

4EUR

Dišavni
komplet

v praznični škatli,
v kompletu:
keramičen kamin
in 6 kock
odišavljenega
voska
Apple Cinnamon
ali Autumn Leaf

* Izdelek je na voljo v izbranih trgovinah.

Preverite mnenja o naši ponudbi
in delite svojega na
od

2

50
EUR

facebook.com @pepcosi
/pepcoslo

Okrasna hiška

keramična, na voljo: z osvetlitvijo LED lučk,
s srebrno ali zlato streho,
velikost: 6 × 5,2 × 11,8 cm – 2,50 EUR,
baterije so v kompletu,
ali za čajno svečko, s srebrno streho,
velikost: 9 × 7,5 × 14 cm – 4 EUR

1

80
EUR

Okrasni jelenček
keramičen, z glazuro,
zlat, bel ali srebrn,
velikost: 5,7 × 5,1 × 12,5 cm

od

2
2

50
EUR

50
EUR

Okrasno
drevesce

Komplet 6 okraskov

keramično,
zlato ali srebrno,
velikosti na voljo:
9 × 18 cm – 2,50 EUR,
13,5 × 30 cm – 5 EUR

s strukturirano površino z geometrijskimi vzorci,
z zlato ali srebrno obdelavo, premer: 8 cm

0

80
EUR

Okrasni jelen

bleščeči, s pentljo, zlat ali srebrn,
višina: 16,5 cm

1EUR

Komplet
2 okraskov
– venček

bleščeča,
zlata ali srebrna,
premer: 12 cm

2EUR

Komplet 5 okraskov

s kroglicami, na voljo: zlate, bele,
grafitne ali roza, premer: 6 cm

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

3EUR

Komplet 5 okraskov
iz kroglic, na voljo:
bele ali grafitne,
premer: 8 cm

2EUR

1EUR

Komplet
12 okraskov
– diamanti

Komplet 2 okraskov
– snežinke

z vrvicami,
višina: 2,5 cm

s solzico, premer: 5,5 cm

7EUR

Drevesce LED

80 lučk, za uporabo
v notranjih ali zunanjih
prostorih, višina: 110 cm,
baterije so naprodaj ločeno

od

5EUR
Svečnik

Komplet LED verig

160 lučk, 8 snopov dolžine 2 m,
baterije so naprodaj ločeno

4EUR

kovinski,
v obliki božičnega drevesca,
na voljo:
lampijon za 1 svečo,
z držalom, premer: 17 cm,
višina: 20 cm – 5 EUR,
z zvezdico, za 3 sveče,
velikost: 18 × 13 × 29 cm – 6 EUR

HIT!

2EUR
Svetlobna
veriga LED

20 lučk, s koralami
ali zvezdicami,
dolžina: 220 cm

začutite kakovost,
doživite ceno

Ponudba velja od 18. 11. do 24. 11. 2021.

10EUR

10EUR

s klasičnim
enostavnim krojem,
z zapenjanjem
zadaj, s karirastim
potiskom,
velikosti: 36–44

iz mehke
pletenine,
z vezenino
na rokavih,
s patenti
spodaj in
na rokavih,
velikosti: S–XXL

Obleka

6EUR

Pulover

s svetlečo
nitko,
z izrezom in
vrvico zadaj,
s patenti
spodaj in
na rokavih,
velikosti: S–XXL

Pulover

9EUR

Majica

90 % bombaž in 10 % viskoza,
z naborkom zadaj
in zaobljenim spodnjim delom,
enobarvna, velikosti: S–XXXL

Majica
100 % bombaž

z zaobljenim spodnjim
delom, s potiskom,
velikosti: S–XXL

6EUR

7EUR

Jeans pajkice

z gumico v pasu,
enobarvne, velikosti: 36–44
na voljo
tudi:

4EUR
Majica
100 %
bombaž

z božičnim
potiskom,
velikosti: S–XXXL

Pulover

na voljo
tudi:

iz mehke pletenine,
z V izrezom,
s patenti v spodnjem
delu in pri rokavih,
s podaljšanim hrbtnim
delom, velikosti: S–XXL

7EUR

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

7EUR

HIT!

Pižama

za dečke,
iz flisa, izdelanega iz 30 %
recikliranega materiala,
s potiskom Harry Potter,
velikosti: 92–128 cm

12EUR
Pižama
100 % bombaž

Pižama

za ženske, iz flanela,
s srajco z zapenjanjem na gumbe,
karirasta, velikosti: S–XL

za dečke, iz flisa, izdelanega
iz 30 % recikliranega materiala,
s potiskom Harry Potter,
velikosti: 134–164 cm

10EUR

10EUR

Pižama

za deklice, iz flisa,
izdelanega iz 30 %
recikliranega materiala,
s potiskom Harry Potter,
velikosti: 134–164 cm

Pižama

za deklice, iz flisa, izdelanega
iz 30 % recikliranega materiala,
z majico s krznenim potiskom
Harry Potter,
velikosti: 92–128 cm

Pižama

7EUR

12EUR

za ženske, iz flisa, izdelanega iz
30 % recikliranega materiala,
z vrvico v spodnjem delu majice,
s krznenim potiskom, s hlačami
s potiskom Harry Potter,
velikosti: S–XL

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

Tunika 100 % bombaž

za deklice, z gumicami pri rokavih,
z božičnim potiskom,
velikosti: 104–134 cm

2EUR
Majica
100 %
bombaž

5EUR

za deklice,
z božičnim
potiskom,
velikosti:
104–134 cm

2

50
EUR

Srajca
100 %
bombaž
za deklice,
z naborki,
velikosti:
104–134 cm

Majica 100 % bombaž
za deklice, z naborkom spodaj,
z božičnim potiskom,
velikosti: 104–134 cm

2

6EUR
Spodnji del
trenirke

50
EUR

za deklice,
z visoko
vsebnostjo
bombaža in
z elastanom,
prilegajoče se,
z božičnim
potiskom,
velikosti:
104–134 cm

7EUR

na voljo
tudi:

Kavbojke

za dečke,
bombažne, z žepi,
velikosti: 104–134 cm

Srajca
100 % bombaž

2

50
EUR

za dečke, z ovratnikom,
zapenjanje na gumbe,
karirasta, velikosti: 104–134 cm

Majica

za dečke, 100 % bombaž
ali bombaž z majhnim
dodatkom viskoze,
s potiskom, velikosti: 104–134 cm

na voljo
tudi:

4EUR

2

50
EUR

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

7EUR

na voljo
tudi:

Majica
100 %
bombaž

Pulover

za deklice,
z božičnim
potiskom,
velikosti:
134–170 cm

5EUR

na voljo
tudi:

5EUR

Majica 100 % bombaž
za deklice, z bleščečim potiskom
Disneyevih junakov,
velikosti: 130–170 cm

5EUR
Hlače

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

HIT!

za deklice,
z božičnim
vzorcem,
134–170 cm

Pulover
100 % bombaž

za deklice, z božičnim potiskom,
velikosti: 134–170 cm

2

50 Majica
100 %
EUR bombaž
za dečke,
z božičnim
potiskom,
velikosti:
134–170 cm

5EUR

Pulover
100 % bombaž

za dečke,
z božičnim
potiskom,
velikosti: 134–170 cm
na voljo
tudi:

začutite kakovost,
doživite ceno

Ponudba velja od 18. 11. do 24. 11. 2021.
Avtomobil Lamborghini
na voljo
tudi:

daljinsko voden, razmerje 1:18,
vozi se v vse smeri,
velikost: 26,6 × 12,8 × 6,6 cm,
za otroke, starejše od 6 let,
baterije so naprodaj ločeno

20EUR
33EUR

Komplet Hot Wheels

steza s 3 kaskaderskimi zavoji,
različnih velikosti, z avtomobilom
v razmerju 1:64, za otroke, starejše od 6 let

12EUR

10EUR

Dirkalna steza

v kompletu: elementi steze,
avto v rdeči ali modri barvi
na baterije, celotna dolžina
steze: 350 cm, za otroke,
starejše od 3 let,
baterije so naprodaj ločeno

25EUR

Avto za sestavljanje
z izvijačem, ki omogoča
sestavljanje in razstavljanje,
na voljo: policija ali gasilci,
z zvokom in svetlobo,
za otroke starejše od 3 let,
baterije so v kompletu

Komplet
3 gradbenih vozil

buldožer, prekucnik in bager,
s premičnimi elementi, na gumijastih
kolesih, z zvokom in svetlobo, za otroke,
starejše od 3 let, baterije so v kompletu

12EUR
Komplet 2 vozil

prekucnik z bagrom ali vlečno vozilo z bagrom,
z zvokom, baterije so v kompletu

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

HIT!

25EUR
Punčka L.O.L.
Surprise! O.M.G.
v kompletu: punčka,
višina: 25 cm,
20 presenečenj,
na voljo: Spice Babe
ali Sweets

9EUR

6EUR

Punčka pevka
dodatki v kompletu

Punčka Baby Born
Surprise
pije in lula v plenico,
v sebi skriva 10 presenečenj

12EUR
Punčka v
avtomobilu

33EUR

Hiška jelenčkov Enchantimals
v kompletu: jelenček, punčka, višina: 15 cm
in dodatki, višina hiške: 53 cm

15EUR

Punčka dojenček

v lupinici, na voljo 2 vzorca

10EUR
Grafična
tablica 11''

barvna, za otroke,
starejše od 4 let

Avto

daljinsko voden,
z zvokom in lučkami,
vozi se v vse smeri,
na voljo 2 modela,
baterije so naprodaj
ločeno

17EUR
12EUR

Komplet iger 10 v 1
10 didaktičnih iger z motivi
Pujse Pepe ali Bing

10EUR
Ustvarjalni
komplet
– testenine

v kompletu: strojček
za izdelovanje testenin,
4 posodice mase
v različnih barvah,
dodatki, za otroke,
starejše od 3 let

na voljo
tudi:

17EUR
Glasbena
preproga
klavir

10 tipk z zvoki
8 inštrumentov,
z regulacijo
jakosti zvoka,
velikost:
130 × 48 cm,
za otroke,
starejše
od 3 let

7EUR
Kuža

hodi, laja, miga z repkom,
za otroke, starejše od 3 let,
baterije so naprodaj ločeno

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 letaku in tistimi v trgovini.

Še več prazničnih
izdelkov in navdiha
najdete na
www.pepco.si

