
Komplet 2 spodnjih delov trenirk
s potiskom, različni vzorci v kompletu, 
na voljo: 95 % bombaž in 5 % elastan, 
za dojenčke, za deklice, velikosti: 74–98 cm, 
ali 100 % bombaž, za dečke, velikosti: 104–134 cm

Komplet 2 majic  
ali bodijev

s potiskom, različni 
vzorci v kompletu, 

na voljo: komplet dveh 
majic 100 % bombaž, 

za dečke, velikosti: 
104–134 cm, 

ali komplet 2 bodijev, 
100 % bombaž, 

za dojenčke, za deklice, 
velikosti: 62–92 cm

Nova dvojna 
pakiranja

HIT!
Ponudba velja od 10. 2. 2022 do 23. 2. 2022 oziroma do razprodaje zalog.

4EUR

7EUR

začutite kakovost,  
            doživite ceno



4EUR

4EUR

4EUR

4EUR

7EUR 5EUR

4EUR

7EUR
Komplet 2 bodijev za  
dojenčke 100 % bombaž
za deklice, v kompletu: enobarvni, 
z žakardnim vzorcem in pikčast, velikosti: 62–92 cm

Komplet 2 spodnjih  
delov trenirk  
za dojenčke
95% bombaž in 5% elastan, 
za deklice, s potiskom, 
različni vzorci v kompletu, 
velikosti: 74–98 cm

Komplet  
2 bodijev  

za dojenčke  
100 % bombaž 

za deklice,  
s potiskom, 

različni vzorci  
v kompletu,  

velikosti:  
62–92 cm

Komplet 2 pajkic  
za dojenčke
95 % bombaž in 5 % elastan, 
za deklice, s potiskom,  
različni vzorci v kompletu, 
velikosti: 74–98 cm

Komplet 2 majic  
za dojenčke  
100 % bombaž
za deklice, s potiskom, 
različni vzorci v kompletu, 
velikosti: 80–98 cm

Komplet 2 pajkic  
za dojenčke 

95 % bombaž in 5 % elastan, 
za deklice, s potiskom, 

različni vzorci v kompletu, 
velikosti: 74–98 cm

Komplet 2 majic  
za dojenčke  

100 % bombaž
za deklice, 

s potiskom,  
različni vzorci  

v kompletu, 
velikosti:  

80–98 cm

Ponudba velja od 10. 2. 2022 do 23. 2. 2022.
začutite kakovost,  
            doživite ceno



4EUR

4EUR

7EUR 5EUR

Komplet 2 majic  
za dojenčke  
100 % bombaž
za dečke, s potiskom,  
različni vzorci v kompletu, 
velikosti: 74–98 cm

Komplet  
2 bodijev  
za dojenčke
bombaž,  
za dečke,  
s potiskom, 
različni vzorci  
v kompletu,  
velikosti:  
62–92 cm

Komplet 2 spodnjih delov trenirk  
za dojenčke
z zelo visoko vsebnostjo bombaža, za dečke,  
z žepi in vrvico v pasu, s potiskom,  
različni vzorci v kompletu, velikosti: 74–98 cm

Komplet 2 pajkic  
za dojenčke
z zelo visoko vsebnostjo bombaža, 
za dečke, različni vzorci v kompletu,  
velikosti: 62–92 cm

na voljo tudi  
komplet:

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



6EUR

4EUR 4EUR

7EUR

7EUR

7EUR

7EUR

2EUR

Komplet  
2 hlač  
100 %  
bombaž
za deklice,  
s potiskom,  
različni vzorci  
v kompletu, 
velikosti:  
104–134 cm

Komplet  
2 majic  

100 %  
bombaž 

za deklice,  
s potiskom,  

različni vzorci  
v kompletu,  

velikosti:  
104–134 cm

Komplet 2 majic  
100 % bombaž
za dečke, s potiskom,  
različni vzorci v kompletu,  
velikosti: 104–134 cm

Komplet 2 hlač  
100 % bombaž
za dečke, s potiskom,  
različni vzorci v kompletu, 
velikosti: 104-134 cm

Komplet 2 pajkic
95 % bombaž  
in 5 % elastan, 
za deklice,  
s potiskom  
Mini Miške,  
različni vzorci  
v kompletu,  
velikosti:  
104–134 cm

Majica  
100 %  

bombaž 
za deklice,  

s potiskom, 
velikosti:  

104–134 cm

Komplet 2 majic  
100 % bombaž
za dečke, s potiskom Marvel, 
različni vzorci v kompletu,  
velikosti: 104–134 cm

Spodnji del trenirke  
100 % bombaž
za dečke,  
z žepi in vrvico v pasu, 
s potiskom Marvel, 
velikosti: 104–134 cm

na voljo  
tudi  

dvodelni  
komplet:

na voljo tudi  
dvodelni komplet:

Preverite mnenja o naši ponudbi  
in delite svojega na

@pepcosipepcoslo



7EUR

4EUR

7EUR

7EUR

5EUR

5EUR

10EUR

10EUR 2 50 EUR

Obleka jeans  
100 % bombaž 
za deklice,  
z ovratnikom, 
žepi in paščkom, 
velikosti:  
134–170 cm

Komplet 2 majic  
100 % bombaž
za deklice, s potiskom,  
različni vzorci v kompletu,  
velikosti: 134–170 cm

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

Kavbojke
bombažne z dodatkom elastana, 
za dečke, z žepi in z mehkim, 
udobnim materialom v pasu, 
z vrvico, velikosti: 134–170 cm

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

Majica  
100 %  

bombaž
za dečke,  

s potiskom, 
velikosti:  

134–170 cm

Kavbojke
z visoko vsebnostjo bombaža, 

za dečke, z gumico v pasu in žepi, 
velikosti: 104–134 cm

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

drugi vzorec,  
na voljo  

v kompletu:

 

drugi vzorec,  
na voljo  
v kompletu:

  

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



4EUR

4EUR5EUR

2 50 EUR

1 80 EUR 4 50 EUR

3EUR

4EUR

4 50 EUR

Spalna srajca  
100 % bombaž
za deklice, z naborki  
na ramenih in s potiskom,  
velikosti: 92–128 cm

Pižama  
100 % bombaž 
za deklice, v kompletu: 

majica s potiskom  
in enobarvne 
kratke hlače,  

velikosti: 92–128 cm

Komplet  
2 spodnjic
95 % bombaž in 5 % elastan, 
za deklice, s potiskom,  
različni vzorci v kompletu,  
velikosti: 92–128 cm

Spalna srajca  
100 % bombaž 

za deklice,  
s potiskom,  

velikosti:  
134–176 cm

Komplet 7 spodnjic  
100 % bombaž 
za deklice, s potiskom  

dni v tednu, različne barve  
v kompletu, velikosti:  

92–128 cm, 134–164 cm

Pižama  
100 % bombaž
za deklice, v kompletu: 
majica in kratke hlače  
z vrvico, s potiskom,  
velikosti: 134–176 cm

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI 

SHGO 045544 TESTEX

14.HCN.50033 HOHENSTEIN HTTI  

Komplet  
7 parov nogavic
z visoko vsebnostjo  
bombaža in elastanom,  
za deklice, z imeni dni  
v tednu, različne barve  
v kompletu, velikosti: 23–38

na voljo  
tudi:

   

Ponudba velja od 10. 2. 2022 do 23. 2. 2022.
začutite kakovost,  
            doživite ceno



4EUR

4EUR

5EUR

4 50 EUR

3EUR

Pižama  
100 % bombaž
za dečke, v kompletu: 
majica in kratke hlače, 
s potiskom,  
velikosti: 92–128 cm

Pižama  
100 % bombaž
za dečke, v kompletu: 
majica s potiskom in 
enobarvne kratke hlače, 
velikosti: 134–170 cm

Komplet  
7 spodnjic  

100 % bombaž
za dečke, s potiskom dni  

v tednu, različne barve  
v kompletu,  

velikosti: 92–164 cm

Komplet 2 boksaric
95 % bombaž in 5 % elastan, 
za dečke, s potiskom,  
različni vzorci v kompletu,  
velikosti: 92–128 cm

Komplet  
7 parov  
nogavic
z visoko vsebnostjo  
bombaža in elastanom, 
s potiskom dni v tednu,  
za dečke, različne barve 
v kompletu,  
velikosti. 23–30

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI  

SHGO 045544 TESTEX  

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



7EUR

10EUR

10EUR

10EUR

12EUR

9EUR

2EUR

Krilo  
100 % bombaž 
dolgo, nabrano,  
s široko elastiko v pasu, 
s potiskom,  
velikosti: S–XXL

Pulover
z okrasnimi  
gumbi  
na ramenih 
in z ovalnim  
spodnjim delom, 
s ¾ rokavi,  
enobarven,  
velikosti: S–XXXL

Srajca
100 % viskoza, za ženske,  
z ovratnikom, odrezana v pasu  
in z naborkom, s potiskom, 
velikosti: 36–46

Pulover 100 % bombaž
s potiskom Mini Miške, 
velikosti: S–XXL

Kavbojke
z visokim pasom,  
okrasno nabrane 

v pasu in z žepi,  
velikosti: 36–44

Pulover obleka
bombaž, odrezan v predelu bokov 
in z naborkom, enobarven,  
velikosti: 36–44

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



SH025176864 WANFENG

6EUR

7EUR

5EUR

2EUR

2EUR

2 50 EUR

2 50 EUR

Organizator  
za zobne ščetke
keramičen, velikost: 10 × 6 × 11 cm

Dozirnik  
za milo
keramičen,  
velikost:  
8,5 × 5,5 × 19,5 cm

Koš
kovinski, 
odpiranje na gumb, 
velikost: 19,2 × 16,8 × 24,5 cm

Kozmetično  
ogledalce
velikost:  
14,5 × 2 × 21,5 cm

Kozmetično  
ogledalce
velikost: 17,2 × 6,5 × 19 cm

Stojalo za toaletni papir 
kovinsko, s prostorom za zalogo papirja, 
premer: 15,5 cm, višina: 65,6 cm

Kopalniška  
preproga
iz mikrovlaken, velikost: 50 × 80 cm

na voljo tudi:

   

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



7EUR

5EUR

5EUR

5EUR

12EUR

9EUR

Ogledalo 
v kovinskem okvirju,  

z verižico za obešanje,  
premer: 29 cm,  

višina: 42 cm, 
debelina: 0,9 cm Dišeča sveča

v stekleni posodi, 
s pokrovom, na voljo 

različne barve in arome, 
premer: 13,5 cm,  

višina: 8 cm

Šopek  
umetnih rož
različni vzorci, 
velikost: 35 × 24 × 20 cm

Okvir
z zlato obrobo,  

za fotografijo 
velikosti 13 × 18 cm

Vaza  
za rože 

steklena,  
s kovinskim podstavkom,  

premer: 13 cm, višina: 26,5 cm

Odeja 
iz šenila, 
velikost:  

125 × 150 cm
SHHO 094418 TESTEX

na voljo  
tudi:

   

na voljo  
tudi:

   

Ponudba velja od 10. 2. 2022 do 23. 2. 2022.
začutite kakovost,  
            doživite ceno



4EUR

7EUR

3EUR

25EUR
Tabure

prevlečen z velurjem 
in kovinskim trakom, 

premer: 35 cm, višina: 38 cm

Prevleka za blazino
siva, roza ali temno modra, 
velikost: 40 × 40 cm

Okrasni lonec
keramičen, z obrisom obraza, 
premer: 15,5 cm, višina: 11,2 cm

Blazina
velikost: 45 × 45 cm

SHHO 115024 TESTEX

na voljo  
tudi:

   

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



4EUR

2EUR

0 80 EUR

0 80 EUR

1 30 EUR 1 30 EUR

6EUR

Komplet  
samolepilnih listkov 

različne barve in velikosti

Zvezek A5
80 listov, s plutovinastimi 

platnicami, na voljo 2 barvi, 
velikost: 14,5 × 21 × 1,8 cm

Komplet  
markerjev 
4 barve

Komplet  
6 svinčnikov
leseni

Komplet pisarniškega  
pribora BIC
v kompletu: 5 pisal, marker, 5 svinčnikov,  
korektor, lepilo in radirka

Peresnica iz plutovine
velikost: 20 × 5,5 × 5,5 cm

Komplet 2 pisal
prevlečeni s plutovino, 
v kompletu različni barvi, 
z modrim črnilom

na voljo  
tudi:

   

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

EKOLOŠKO
PRIDOBLJENE 
SUROVINE

EKOLOŠKO
PRIDOBLJENE 
SUROVINE

EKOLOŠKO
PRIDOBLJENE 
SUROVINE

EKOLOŠKO
PRIDOBLJENE 
SUROVINE

EKOLOŠKO
PRIDOBLJENE 
SUROVINE


