
Dežela  
     igrač 

            Na voljo  
      s potiskom 
   PUJSA  
PEPA!

12EUR

10EUR

Otroški šotor
pop-up, z motivom  

Tačke na patrulji 
ali Pujsa Pepa, 

velikost: 75 x 75 x 90 cm

Naprava  
za pihanje  

milnih  
mehurčkov

Tačke na patrulji ali  
Pujsa Pepa, v kompletu:  

118 ml tekočine za mehurčke, 
za otroke, starejše od 3 let

HIT!

Ponudba velja od 19. 5. 2022 do 1. 6. 2022 oziroma do razprodaje zalog.

začutite kakovost,  
            doživite ceno



17EUR 15EUR

10EUR
10EUR

10EUR

12EUR

12EUR

Punčka Barbie
v kompletu:  
bazen s toboganom 
in pripomočki,  
za otroke, starejše od 3 let 

Punčka  
v gliserju 
gliser plava na vodi, 
za otroke,  
starejše od 3 let

Punčka dojenček
pije in uporablja kahlico, 
v kompletu: steklenička, 
slinček in kahlica, 
za otroke, starejše od  
18 mesecev

Piratska ladja
za igranje v kadi, 
s premičnimi elementi, 
v kompletu: top, ki brizga  
vodo in 2 žogici, za otroke,  
starejše od 12 mesecev

Pujsa Pepa* 
ali Jure* 

plišasta, v počitniških 
oblačilih, višina: 50 cm

Komplet plastelina
na voljo: frizerski salon  
ali žar, v kompletu: 
4 lončki z maso in pripomočki
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na voljo  
tudi:

Ponudba velja od 19. 5. 2022 do 1. 6. 2022.
začutite kakovost,  
            doživite ceno



12EUR 15EUR

20EUR

7EUR

10EUR

12EUR

Komplet Hot Wheels
na voljo: City avtopralnica ali 
Monster Trucks kaskaderska steza, 
z vključenim vozilom, 
za otroke, starejše od 4 let

Avtobus
s svetlobnimi in zvočnimi  
efekti, na frikcijski pogon, 
dolžina: 45 cm, baterije  
so priložene, za otroke,  
starejše od 3 let

Komplet za badminton
v kompletu: 2 svetleča loparja, velikost: 26,5 x 29 x 2,5 cm 
in 3 svetleče žogice, velikost: 12 x 8,5 x 8,5 cm, 
na voljo v barvah: zelena ali oranžna, baterije so priložene

Skiro
3-kolesni, z nastavljivo 
višino volana in penastimi 
ročkami, najvišja 
obremenitev 
do 50 kg

Dinozaver
oddaja glasove, premika glavo 
in rep, velikost: 30,5 x 17,5 cm, 
za otroke, starejše od 3 let, 
baterije so priložene

Orka ali dinozaver
plišasta, na voljo: orka, velikost: 60 cm,  
dinozaver, višina: 55 cm, 
za otroke, starejše od 12 mesecev

na voljo tudi:

na voljo tudi:

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



3EUR

5EUR

5EUR

5EUR

6EUR

6EUR

2 50 EUR

4 50 EUR

Komplet  
2 bodijev  

za dojenčke 
95 % bombaž 

in 5 % elastan, 
za deklice,  

s potiskom Mini Miške, 
velikosti: 62–92 cm

Pajkice  
za dojenčke 

95 % organski bombaž  
in 5 % elastan, za deklice, 

iz rebraste tkanine, 
z našitkom, 

velikosti: 56–86 cm

Karte 
na vrvici, s kontrastnimi 

barvnimi risbami Disney,  
za otroke, starejše  

od 3 mesecev

Komplet  
za dojenčke  

100 % bombaž
za dečke, 

v kompletu: bodi s potiskom in kratke 
hlače z gumbki, velikosti: 56–86 cm

Komplet 2 bodijev  
za dojenčke
95 % bombaž in 5 % elastan,  
za dečke, s potiskom Miki Miške, 
v kompletu različni motivi, velikosti: 62–92 cm

Komplet za dojenčke  
100 % bombaž
za dečke, v kompletu:  
majica in kratke hlače,  
s potiskom, na voljo: 
Lilo in Stitch ali 
Miki Miška,  
velikosti: 74–98 cm

Komplet za dojenčke  
100 % bombaž
za deklice, v kompletu: majica  
s potiskom in kratke hlače z vezenjem 
ter pentljo, na voljo: s potiskom Muce  
Marie ali Mini Miške, velikosti: 74–98 cm

Knjižica
zložljiva, s kontrastnimi  

barvnimi risbami Disney, 
za otroke, starejše od 3 let
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na voljo tudi  
komplet:

na voljo  
tudi:

na voljo  
tudi:

na voljo tudi  
komplet:

Preverite mnenja o naši ponudbi  
in delite svojega na

@pepcosipepcoslo

Certified by USB
TEX2765

‘organic’



5EUR

2 50 EUR

4EUR

5EUR

2 50 EUR

4EUR

2EUR

 od

Komplet majica  
in kratke hlače 
100 % bombaž
za dečke, s potiskom, 
velikosti: 104–134 cm

Kratke hlače
iz mikrovlaken,  
za dečke,  
z zavezovanjem  
v pasu in žepi, 
s potiskom  
Scooby-Doo, 
na voljo  
različni motivi,  
velikosti:  
104–134 cm

Spodnji del trenirke
z visoko vsebnostjo bombaža, 
z zavezovanjem v pasu in žepi spredaj,  
enobarven, velikosti: 104–134 cm

Majica 100 % bombaž 
za dečke, 4-barvna, 
velikosti: 104–134 cm 

Spodnji del trenirke 
100 % organski bombaž

za dečke, z zavezovanjem v pasu 
in žepi spredaj, s potiskom, 

velikosti: 104–134 cm

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

Kratke hlače
iz mikrovlaken,  

za dečke, 
z zavezovanjem  

v pasu, 
s potiskom, 

na voljo  
različni motivi, 

velikosti:  
104–134 cm

HIT!

na voljo  
tudi:

   

na voljo  
tudi:

   

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



5EUR

5EUR

4EUR

4EUR

4EUR

Kratke hlače 
98 % bombaž in 2 % elastan, 
za deklice, z zavezovanjem  
v pasu in žepi, 
s potiskom Tačke na patrulji, 
velikosti: 104–134 cm

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

Majica  
100 % bombaž

za deklice, z resicami 
na spodnjem delu,  

s potiskom  
Tačke na patrulji, 

velikosti: 104–134 cm

Obleka 100 % bombaž 
z naborki na naramnicah, 
z zapenjanjem na gumbe,  

nabrana v pasu, enobarvna, 
velikosti: 104–134 cm

Komplet  
100 % bombaž
za deklice, v kompletu: zgornji del 
s potiskom in kratke hlače s pentljo,  
enobarvne, velikosti: 104–134 cm

Ponudba velja od 19. 5. 2022 do 1. 6. 2022.
začutite kakovost,  
            doživite ceno



7EUR

5EUR

4EUR

4EUR

2 50 EUR

5EUR

4EUR

Klobuk
za deklice, s širokimi krajci, 
nežnim prosojnim pletenjem
in okrasno pentljo,
univerzalna velikost

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

Jeans kratke hlače  
100 % bombaž 

za deklice, z zavezovanjem  
v pasu in žepi, 

velikosti: 134–170 cm

Klobuk
za deklice, s širokimi krajci, 
z neonskimi detajli 
in okrasno pentljo, 
univerzalna velikost

Jeans kratke hlače 
z visoko vsebnostjo bombaža 

in dodatkom elastana, za dečke, 
z elastiko in zavezovanjem v pasu, 

z žepi, velikosti: 134–170 cm

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

na voljo  
tudi:

   

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



7EUR

9EUR

7EUR

7EUR

7EUR

6EUR

6EUR

Obleka  
100 % bombaž
raven kroj,  
zapenjanje  
z gumbom  
na hrbtni strani,  
z vrvico v pasu,  
enobarvna, 
velikosti: 36–44

Bluza 
lanena, z V izrezom 

in zavezovanjem  
na rokavih, 

velikosti: 36–46

Hlače  
100 % viskoza

z višjim pasom,  
s trakom za zavezovanje  

in z žepi, enobarvne, 
velikosti: 36–44

Bluza
spredaj: 
100 % viskoza, 
zadaj: 95 % viskoza 
in 5 % elastan, 
z zavezovanjem  
na ovratniku,  
s potiskom, 
velikosti: S–XXXL

Majica  
100 % bombaž
za ženske,  
z nežnim vezenjem,
velikosti: S–XXXL

Kratke hlače
z dodatkom lanu,  
za ženske, ohlapen  
kroj, z zavezovanjem  
v pasu in žepi,  
s potiskom,  
velikosti: 34–42

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



7EUR9EUR

12EUR

2EUR

 od

9EUR

Pižama
99 % bombaž in 1 % viskoza, 

za ženske, z naborki na izrezu 
in na hlačnicah, enobarvna, 

velikosti: S–XL
Pižama  
100 % bombaž
za moške, v kompletu:  
enobarvna majica z žepom  
s potiskom in kratke 
hlače s potiskom, 
velikosti: M–XXL

Maska za spanje 
iz satena, s potiskom, 
univerzalna velikost

Jutranja halja
za ženske, iz satena, 
z zavezovanjem v pasu,  
s potiskom, velikosti: S/M, L/XL

Spalna srajca 
za ženske, iz satena, 
s potiskom, 
velikosti: S–XXL

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



7EUR

7EUR

3EUR

3EUR

5EUR

2EUR

 od

Pižama* 
100 % bombaž
za deklice, v kompletu 

majica s potiskom 
Lilo in Stitch in  

enobarvne  
kratke hlače, 

velikosti:  
134–176 cm

Pižama  
100 % bombaž
za dečke,  
s potiskom Jurski svet, 
velikosti: 92–128 cm

Pižama  
100 % bombaž 

za dečke,  
s potiskom Jurski svet, 

velikosti: 134–176 cm

Komplet 3 parov stopalk* 
iz bombaža, z dodatkom elastana, 
za deklice, s potiskom Lilo in Stitch,  

v kompletu različni motivi, 
velikosti: 31–38

Komplet 2 spodnjic* 
95 % bombaž in 5 % elastan, 

za deklice, s široko elastiko 
v pasu, s potiskom, v kompletu 

različni motivi, velikosti: 134–176 cm

Top*
95 % bombaž  
in 5 % elastan,  
za deklice, s široko 
elastiko spodaj,  
s potiskom, 
velikosti: 134–176 cm

* Izdelek je na voljo v omejenih količinah.
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Ponudba velja od 19. 5. 2022 do 1. 6. 2022.
začutite kakovost,  
            doživite ceno

2111238 Centexbel 

2111238 Centexbel 

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI



7EUR

7EUR

2 50 EUR

4EUR

9EUR

7EUR

Odeja
s potiskom Miki Miške ali  
Mini Miške, 
velikost: 130 x 170 cm

Zložljiva škatla 
s potiskom Miki Miške 

ali Mini Miške, 
velikost: 30 x 30 x 30 cm

Šatulja
iz bambusa, na voljo: 
z motivom Miki Miške 
ali Mini Miške, velikost: 24 x 12 x 7 cm

Zložljiva vreča
s potiskom Miki Miške 
ali Mini Miške, 
velikost: 35 x 35 x 55 cm

Zložljiv tabure 
s prostorom za shranjevanje, 

s potiskom Mini Miške ali Miki Miške, 
velikost: 31 x 31 x 31 cm

Okrasna blazina 
s potiskom Mini Miške, 

velikost: 45 x 45 cm

* Izdelek je na voljo v omejenih količinah.
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na voljo  
tudi:

   

na voljo  
tudi:

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

SH025 126239 TESTEX

SH025 126239 TESTEX



3EUR

2EUR

 od

7EUR

5EUR

4EUR

 od

1 80 EUR

 od

Dišeča sveča
v stekleni posodici, 

s kovinskim pokrovčkom, 
na voljo različne dišave, 

premer: 13,5 cm, višina: 8 cm

Komplet  
uhanov
6 parov, na voljo: 
v zlati ali  
srebrni barvi, 
v kompletu  
različni modeli

Lesena košara 
z obeskom s srčkom, 

na voljo velikosti: 
25 x 15 x 14 cm – 4 EUR 

30 x 20 x 16 cm – 6 EUR

Vaza
steklena, 
višina: 30 cm

Okvir  
za fotografijo
velikost: 13 x 18 cm

Sveča 
v kvadratni stekleni 

posodi, na voljo dišave: 
Cranberry Tea, White Scent 

ali Lychee Mocktail, 
na voljo velikosti: 

8 x 8 x 8 cm – 1,8 EUR, 
10 x 10 x 10 cm – 4 EUR, 

12 x 12 x 12 cm – 5 EUR

na voljo  
tudi:

          

na voljo  
tudi:

   

na voljo  
tudi:

   
na voljo  

tudi:

    
  

Ostanimo povezani

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

Lokacije naših 35 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


