
Komplet 3 
okrasnih 
loncev
kovinski, 
velikost: 
47,5 x 16 x 17 cm 

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

Okvir
steklen, za fotografijo 
velikosti:  
10 × 15 cm

HIT!

ELEGANCA  
in udobje doma

Ponudba velja od 30. 12. 2021 do 19. 1. 2022 oziroma do razprodaje zalog.

začutite kakovost,  
            doživite ceno

10EUR

5EUR4EUR



Plet
z vzorcem, 
velikost: 130 × 160 cm

Pregrinjalo za posteljo
z vzorcem, 

velikost: 200 × 220 cm

Odeja
iz mikrovlaken,  

enobarvna, na voljo  
različne barve, 

velikost: 130 × 170 cm

Prevleka za blazino
z vzorcem, 
velikost: 40 × 40 cm

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

SHHO 094418 TESTEX

SHHO 115024 TESTEX

20.HCN.35646 HOHENSTEIN HTTI

SH025 174400 TESTEX

na voljo 
tudi:

      

na voljo  
tudi:

    
    

na voljo tudi:

        

Ponudba velja od 30. 12. 2021 do 19. 1. 2022.
začutite kakovost,  
            doživite ceno

2 50 EUR

7EUR

10EUR

5EUR



Majica  
100 % bombaž
s potiskom Dumbo 
ali Bambi,  
velikosti: S–XXL

Spodnji del trenirke
bombažen, z žepi, 
z vrvico v pasu, 
enobarven, velikosti: M–XXL

Majica  
100 % bombaž
z V izrezom, 
enobarvna, 
velikosti: M–XXL

Majica
85 % viskoza 
in 15 % elastan, 
z V izrezom  
in podaljšanim 
hrbtnim delom,  
enobarvna, 
velikosti: S–XXL

Jeans pajkice
z visoko vsebnostjo bombaža 

in z elastanom, 
z gumico v pasu, enobarvne, 

velikosti: 36–44

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

6EUR

6EUR7EUR

3EUR

7EUR



Majica
100 % viskoza, z ovalnim izrezom 
in podaljšanim hrbtnim delom, 
enobarvna, velikosti: S–XXXL

Majica
95 % bombaž  
in 5 % elastan, 
z ovalnim izrezom in 
podaljšanim hrbtnim  
delom, s potiskom, 
velikosti: S–XXL

Srajca
100 % viskoza, 
z ovratnikom in z žepi, 
s potiskom, velikosti: 36–46

Srajca
100 % viskoza,  

odrezana in  
z naborkom  

spodaj, s potiskom,  
velikosti: 36–46

Kavbojke
z visoko vsebnostjo  

bombaža, 
z žepi, velikosti: 36–44

Jeans pajkice
z visoko vsebnostjo  
bombaža 
in z elastanom,  
z gumico v pasu,  
velikosti: 36–44

na voljo 
tudi:

   

na voljo 
tudi:

   

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

7EUR

7EUR

7EUR

4 50 EUR

12EUR

9EUR

5EUR



Majica  
100 % bombaž
za deklice, z zavihanimi  
rokavi, s potiskom,  
velikosti: 134–170 cm

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

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

Pulover  
s kapuco
za deklice,  
z zelo visoko  
vsebnostjo bombaža,  
s potiskom,  
velikosti: 134–170 cm

Jeans pajkice
za deklice, z visoko  
vsebnostjo bombaža  
in z elastanom, enobarvne, 
velikosti: 134–170 cm

Spodnji del trenirke
za dečke, 
z visoko vsebnostjo bombaža, 
z žepi in vrvico v pasu, 
s potiskom in našitki na kolenih, 
velikosti: 134–170 cm

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

2 50 EUR

7EUR

2 50 EUR

7EUR

5EUR

4EUR



Pajkice
95 % bombaž in 5 % elastan, 
za deklice, s potiskom,  
velikosti: 104–134 cm

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

Jopa  
s kapuco 
100 % bombaž
za deklice,  
zapenjanje na zadrgo, 
z žepi in napisi na rokavih, 
velikosti: 104–134 cm

Hlače
98 % bombaž in 2 % elastan, 

za dečke,  
z vrvico v pasu,  

z žepi in potiskom, 
velikosti: 104–134 cm

Majica  
100 % bombaž
za deklice,  
na voljo: 
z žepom, roza s pikami 
ali bela s potiskom, 
velikosti: 104–134 cm

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

Ponudba velja od 30. 12. 2021 do 19. 1. 2022.
začutite kakovost,  
            doživite ceno

2 50 EUR
2 50 EUR

7EUR

2 50 EUR

2EUR

7EUR



Spodnji del trenirke  
za dojenčke  

100 % bombaž
za deklice, s potiskom,  

velikosti: 74–98 cm

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

Trenirka za dojenčke
95 % bombaž in 5 % elastan, 
za dečke, v kompletu pulover  
in hlače, prešite in s potiskom, 
velikosti: 74–98 cm

Pulover  
ali spodnji  

del trenirke  
za dojenčke  

100 % bombaž
za dečke, na voljo:  
pulover s potiskom  

ali hlače z vrvico v pasu in z žepi, 
enobarvne, velikosti: 74–98 cm

Komplet za dojenčke
za deklice, v kompletu: 

topla tunika 100 % bombaž, 
z naborkom in potiskom s pikami,  

pajkice 95 % bombaž in 5 % elastan, 
enobarvne, na voljo 2 barvni različici,  

velikosti: 74–98 cm

na voljo  
tudi:

pulover

hlače

            
    

  

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

7EUR
2 50 EUR

2 50 EUR

2 50 EUR
6EUR



Odkrijte številne izdelke po znižanih 
cenah v naših kolekcijah oblačil in perila, 
dodatkov za kopalnico in dnevno sobo, 

kuhinjo, jedilnico in otroško sobo!

Ponudba velja do razprodaje zalog.

POPUSTI
do

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.

@pepcosipepcoslo pepco.si


