
2 50 EUR

 od

Kopalke
na voljo: kopalne hlače za dečke, 
velikosti: 92–128 cm – 2,50 EUR, 
enodelne kopalke za deklice, 
velikosti: 92–128 cm – 4 EUR, 
bikini za ženske, velikosti: S–XXL, 
spodnji del – 4 EUR, zgornji del – 5 EUR

HIT!

Tropska
 kolekcija

na voljo  
tudi:

   

začutite kakovost,  
            doživite ceno

Ponudba velja od 16. 6. 2022 do 29. 6. 2022 oziroma do razprodaje zalog.



4EUR

 od

5EUR

 od

4EUR

 od

4EUR

10EUR

4EUR

Tunika za na plažo  
100 % viskoza 
z V izrezom, zapenjanjem 
na gumbe in nastavljivo  
dolžino rokavov, 
s potiskom, 
velikosti: S–XXL

Spodnji  
ali zgornji  

del kopalk 
velikosti: S–XL, 

na voljo: spodnji del – 4 EUR 
ali zgornji del  

z zavezovanjem za vratom 
in na hrbtu – 6 EUR

Spodnji  
ali zgornji  
del kopalk 
s potiskom, 
velikosti: S–XXL, 
na voljo:  
spodnji del 
z zavezovanjem  
na bokih – 4 EUR 
ali zgornji del  
z zavezovanjem  
za vratom 
in na hrbtu – 4 EUR

Spodnji ali zgornji del kopalk 
s potiskom, velikosti: S–XXL, na voljo:  

spodnji del s potiskom – 4 EUR ali zgornji 
del s podloženimi košaricami in nastavljivo 

dolžino naramnic – 5EUR

Spodnji ali zgornji del kopalk
s potiskom, velikosti: S–XXL, na voljo:  
spodnji del z visokim pasom,  
kroj za oblikovanje postave – 5 EUR 
ali zgornji del s push-up učinkom – 6 EUR

na voljo  
tudi:

   

   

na voljo  
tudi:

   

Ponudba velja od 16. 6. 2022 do 29. 6. 2022.
začutite kakovost,  
            doživite ceno



4EUR

4EUR 4EUR

4EUR

5EUR

2 50 EUR

2 50 EUR

2 50 EUR

Kopalni top  
ali spodnji  
del kopalk 

za deklice,  
s potiskom, 

velikosti: 134–164 cm, 
na voljo: top 

z naramnicami in 
naborkom – 2,50 EUR 

ali spodnji del – 2,50 EUR 

Kopalne  
kratke hlače 
za dečke, s potiskom, 
velikosti: 92–128 cm

Enodelne kopalke 
za deklice, z asimetričnim 
naborkom in s potiskom, 
velikosti: 92–128 cm

Kopalke  
za dojenčke 
za deklice,  
z naborkom 
in s potiskom  
Mini Miške, 
velikosti: 80–92 cm

Kopalne  
kratke hlače 
za dečke, s potiskom, 
velikosti: 134–164 cm

Kopalne  
kratke hlače  
za dojenčke 
za dečke,  
s potiskom Nemo, 
velikosti: 80–92 cm

Kopalne  
kratke hlače 

za moške, s potiskom, 
velikosti: M–XXL

   

   

   

   

   

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

20.HCN.22720 HOHENSTEIN HTTI



4EUR

6EUR

7EUR

7EUR

Hitro sušeča  
brisača za na plažo

enostavna za zlaganje,  
z elastičnim trakom, enobarvna, 

velikost: 90 × 180 cm

Brisača za na plažo 
iz mikrovlaken, okrogla, 
z resicami in s potiskom,  
premer: 150 cm

Majica  
brez rokavov 
bombažna, 
z rebrasto teksturo, 
velikosti: S–XXL

Brisača  
za na plažo  
100 % bombaž 
s potiskom  
Lilo in Stitch, Ariela, 
Miki Miška ali  
Mini Miška, 
velikost: 70 × 140 cm   

   
   

na voljo  
tudi:

      

   
   

   

na voljo  
tudi:

    
  

Preverite mnenja o naši ponudbi  
in delite svojega na

@pepcosipepcoslo

21.HCN.48407 HOHENSTEIN HTTI



5EUR

5EUR

10EUR

6EUR30EUR

7EUR

Blazina za v vodo 
napihljiva robova in mrežasto sedišče na sredini,  

za 1 osebo, velikost: 120 × 65 cm, 
maksimalna teža: 80 kg, za starejše od 14 let 

Družinski bazen 
napihljiv,  
velikost: 210 × 135 × 40 cm, 
za 1 odraslega in 2 otroka,  
starejša od 6 let

Komplet  
za mehurčke 
v kompletu: podstavek  
za milnico, premer: 34 cm, 
pripomočki za izdelavo velikih  
mehurčkov in 500 ml tekočine, 
za otroke, starejše od 3 let

Bazen 
napihljiv, s 3 obroči, prozoren, s potiskom, 

premer: 100 cm, višina: 22 cm,  
za 2 otroka, starejša od 3 let

Vodna pištola 
na voljo v treh  
različnih barvah, 
velikost: 
42 × 16,5 cm, 
z rezervoarjem  
za 1 l vode, 
za otroke,  
starejše od 3 let

Komplet 200 vodnih balonov
v kompletu: plastenka s črpalko, 
200 vodnih balonov, 
na voljo v različnih barvah

HIT!

na voljo  
tudi:

    
  

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



5EUR

5EUR

9EUR

10EUR

7EUR

 od

7EUR

 od

15EUR

Sončna očala 
za ženske, univerzalna velikost

Sandali* 
za deklice, 
s cvetličnim vzorcem, 
velikosti: 22–31

Japonke 
za ženske, 
s cvetličnim vzorcem, 
velikosti: 36–41

Sandali* 
za deklice, 

s cvetličnim  
vzorcem, 

velikosti: 32–37

Spodnji ali zgornji  
del kopalk 
enobarvne, velikosti: S–XL, 
na voljo: spodnji del s teksturo – 7 EUR 
ali zgornji del z naborkom – 10 EUR

Spodnji ali zgornji  
del kopalk 
s potiskom, velikosti: S–XL, 
na voljo: spodnji del z naborkom – 7 EUR 
ali zgornji del z naborkom – 10 EUR

* Izdelek je na voljo v omejenih količinah.

11-54564 SHIRLEY



7EUR

15EUR

7EUR

12EUR

17EUR

9EUR

Slamnat  
klobuk* 
s čipkasto pentljo, 
univerzalna velikost

Sandali* 
za ženske, 
s cvetličnim  
vzorcem, 
velikosti: 36–41

Ogrinjalo  
za na plažo  
100 % viskoza 
s potiskom, 
omogoča številne  
načine zavezovanja, 
velikost: 170 × 116 cm

Obleka  
100 % viskoza 
z odkritimi rameni in  
elastično prešitim  
zgornjim delom, 
s potiskom, 
velikosti: 34–42

Natikači*
za ženske, s pasom 
iz blaga z resicami, 

velikosti: 36–41

Torba za na plažo 
zapiranje  
z zategovanjem vrvice, 
s podlogo roza barve 
in s cvetličnim vzorcem, 
velikost: 50 × 30 cm

različni načini  
zavezovanja: 

* Izdelek je na voljo v omejenih količinah.



4EUR

4EUR

5EUR

2 50 EUR

2 50 EUR

2 50 EUR

2 50 EUR

Komplet 2 boksaric  
100 % bombaž ali visoka 
vsebnost bombaža, za dečke, s potiskom, 
v kompletu različni motivi,  
velikosti: 98–128 cm

Komplet 4 spodnjic  
100 % bombaž 
za deklice,  
v kompletu različni motivi, 
velikosti: 92–128 cm

Komplet 4 spodnjic  
100 % bombaž  
za dečke, s potiskom, v kompletu  
različni motivi, velikosti: 134–164 cm

Pižama  
100 % bombaž 

velikosti: 134–176 cm, na voljo: 
za dečke, s potiskom kolesa 

ali za deklice, s potiskom pikic

Komplet  
5 parov  
stopalk 
bombažne,  

za dečke, 
v kompletu  

različni motivi, 
velikosti: 31–38

Pižama  
100 %  
bombaž
za deklice, 
z naborki na  
rokavih in  
s potiskom, 
velikosti: 92–128 cm

Komplet  
5 parov stopalk 
bombažne, za deklice, 
v kompletu različni motivi, 
velikosti: 23–30

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

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.19053 HOHENSTEIN HTTI

14.HCN.50033 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI



4EUR

5EUR

2 50 EUR

2 50 EUR

2 50 EUR

7EUR

Obleka  
100 %  
bombaž 
za deklice, 
oprijeta v pasu, 
s potiskom, 
velikosti:  
104–134 cm

Pulover  
100 % bombaž 
za deklice,  
s potiskom Snoopy, 
velikosti:  
104–134 cm

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

Majica  
100 % bombaž 

za dečke, z žepkom 
in s potiskom, 

velikosti: 104–134 cm

Spodnji  
del trenirke  

100 % bombaž 
za dečke,  

z zavezovanjem v pasu, 
z žepi in raztrganinami 

na kolenih, 
velikosti: 104–134 cm

Pajkice 
bombažne, za deklice, 
s potiskom,  
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



4EUR

4EUR

6EUR

6EUR

9EUR 4 50 EUR
Pručka  
z dvema  
stopnicama
za otroke,  
protizdrsna, 
s potiskom  
Mini Miške 
in Miki Miške

Steklenica  
s slamico  
Canpol babies 
z obteženo slamico 
in s potiskom živalic, 
prostornina: 350 ml

Komplet  
2 dud LOVI
v kompletu različne barve,  
na voljo za dojenčke v starosti: 
0–3 mesecev, 3–6 mesecev ali 
6–18 mesecev

Odejica za dojenčke  
100 % bombaž 
pletena, velikost: 75 × 100 cm

Komplet 3 slinčkov* 
z zgornjo površino  
iz 100 % bombaža,  
s potiskom,  
v kompletu  
različni motivi, 
univerzalna velikost

* Izdelek je na voljo v omejenih količinah.

na voljo  
tudi:

   

na voljo  
tudi:

   

na voljo  
tudi:

   

na voljo  
tudi:

   

Ponudba velja od 16. 6. 2022 do 29. 6. 2022.
začutite kakovost,  
            doživite ceno

SHH0 1113555 TESTEX



5EUR

2 50 EUR

2EUR

2 50 EUR

2 50 EUR

9EUR

4 50 EUR
Komplet  
4 senzoričnih  
igrač 
v obliki živalic, 
v kompletu različne  
oblike in barve

Majica brez rokavov  
za dojenčke  
100 % bombaž 
za deklice, 
z nabranim delom,  
enobarvna, 
velikosti:  
80–98 cm

Komplet  
za dojenčke  

100 % bombaž  
za dečke, 

v kompletu majica in kratke hlače  
z naramnicami ter žepi,  

s potiskom, velikosti: 74–98 cm

Kratke hlače  
za dojenčke  
100 % bombaž 
za deklice,  
z rebrasto teksturo in 
s pentljo, 
velikosti: 74–98 cm

Obleka za dojenčke  
100 % bombaž 
za deklice, z naborki na ramenih, 
s potiskom, velikosti: 74–98 cm

Kratke hlače  
za dojenčke  
100 % bombaž 
za dečke, 
z zavezovanjem v pasu,  
z žepi in okrasnimi gumbki, 
velikosti: 74–98 cm

Komplet  
za dojenčke  
100 % bombaž 
za dečke, v kompletu: 
majica in kratke hlače z zavezovanjem v pasu  
ter žepom spredaj, s potiskom, velikosti: 74–98 cm

na voljo  
tudi:

   

na voljo  
tudi:

   

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

www.tuv.com  
ID 1111240855



4EUR

5EUR

2 50 EUR

1 80 EUR

6EUR

12EUR

12EUR

2EUR

9EUR
Hladilna podloga  
za živali 
na voljo: motiv lubenice, 
kivija ali limone, 
premer: 60 cm

Izvlečni  
povodec za psa 
s kovinsko zaponko

Plavajoči  
obroči 

igrača za psa

Igrača za psa
za metanje, na voljo: 
leteči disk, granata  
ali komplet: žogica in riba

Ležišče  
za hišnega  
ljubljenčka 
dvobarvno, za uporabo  
v notranjih prostorih, 
velikost: 60 × 45 × 18 cm

Odeja  
za hišnega  
ljubljenčka
dvostranska,  
velikost: 80 x 100 cm

Transporter za  
hišnega ljubljenčka 
zapiranje na zadrgo, z ročajem, 
nastavljivim paščkom in  
številnimi zračnimi paneli,  
velikost: 52 × 22 × 29 cm

Plišasta igrača za psa 
na voljo: motiv lubenice, kivija ali ananasa, 
premer: 17 cm

Silikonska  
posodica 

zložljiva, premer: 14,5 cm

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


