Za uživanje
na prostem

začutite kakovost,
doživite ceno

od

2EUR
Majica
100 % bombaž

s potiskom, na voljo:
za deklice, z naborki na rokavih,
velikosti: 104–134 cm – 2 EUR,
za dečke, velikosti: 134–170 cm – 2,5 EUR
ali za ženske, velikosti: S–XXXL – 2,5 EUR

HIT!

Ponudba velja od 21. 7. 2022 do 3. 8. 2022 oziroma do razprodaje zalog.

začutite kakovost,
doživite ceno

Ponudba velja od 21. 7. 2022 do 3. 8. 2022.

2

50
EUR

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

2EUR

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

Majica
100 % bombaž

2

za dečke, s potiskom,
velikosti: 104–134 cm,
na voljo: siva ali bež

na voljo
tudi:

50
EUR

5EUR
Majica

95 % bombaž in
5 % viskoza,
z okrasnimi kamenčki
in s potiskom,
velikosti: S–XXXL

6EUR

2

50
EUR

Majica
100 % bombaž
s potiskom,
velikosti: S–XXXL

Majica
100 % bombaž
s potiskom Miki Miške,
velikosti: S–XXL

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

bira
Popolnanizejše dni ...
za hlad

6EUR

6EUR

Spodnji del trenirke
100 % bombaž

Pulover
100 % bombaž

za dečke, z vrvico v pasu
in žepi, enobarven,
velikosti: 134–170 cm

za dečke, s potiskom,
velikosti: 134–170 cm

7EUR

HIT!

na voljo
tudi:

Majica
100 % viskoza

7EUR

za ženske, z V izrezom,
z gumbi in s podaljšanim hrbtnim delom,
s potiskom, velikosti: 36–46

3EUR

Majica
100 % bombaž

za deklice, z naborki
na ramenih in s potiskom,
velikosti: 104–134 cm

Jakna s kapuco

za dečke, zapenjanje na zadrgo,
z žepi, tribarvna,
velikosti: 104–134 cm

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

3EUR
5EUR
Spodnji del
trenirke
100 % bombaž

4EUR

Komplet 2 pajkic

95 % bombaž in 5 % elastan,
za deklice, enobarvne, v kompletu
različne barve, velikosti: 104–134 cm

za dečke, z vrvico v pasu
in žepi, s potiskom,
velikosti: 103–134 cm

5EUR

Jeans pajkice

bombažne,
z dodatkom elastana,
za deklice,
velikosti: 104–134 cm

na voljo
tudi:

Preverite mnenja o naši ponudbi
in delite svojega na

pepcoslo

@pepcosi

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

2

50
EUR

Modrček

za deklice, s podloženimi
košaricami in nastavljivimi
naramnicami, velikosti: 60AA–75A

Spodnja majica

3EUR

Komplet 3 spodnjic

bombažne, z dodatkom elastana,
s potiskom, v kompletu različni motivi,
velikosti: 134–164 cm

2

bombažna,
z dodatkom elastana,
za deklice, velikosti: 92–128 cm

2

50
EUR

Komplet
2 spodnjic

30
EUR

BEGO 064655 TESTEX

bombažne,
z dodatkom elastana,
za deklice, s potiskom,
v kompletu različni motivi,
velikosti: 92–128 cm

Komplet 2 boksaric
17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

bombažne,
z dodatkom elastana,
za dečke, s potiskom,
v kompletu različni motivi,
velikosti: 92–128 cm

4EUR
3EUR

Komplet
5 parov stopalk

bombažne, z dodatkom
elastana, za dečke, v kompletu
različni motivi, velikosti: 23–38

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

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

HIT!

Komplet
2 bodijev
za dojenčke
100 % bombaž

za dečke,
s potiskom Miki Miške,
v kompletu različni motivi,
velikosti: 62–92 cm

7EUR

Komplet 2 bodijev za dojenčke 100 % bombaž

7EUR

za deklice, s potiskom Mini Miške,
v kompletu različni motivi, velikosti: 62–92 cm

10EUR
Brezrokavnik
s kapuco

zapenjanje na zadrgo,
z ušeski na kapuci,
velikosti: 74–98 cm,
na voljo:
za deklice, s pentljo
in s potiskom Mini Miške
ali za dečke,
s potiskom Miki Miške
© Disney

9EUR

Komplet za dojenčke
100 % bombaž
za deklice, v kompletu:
bodi s potiskom in hlače
z naramnicami ter naborkom,
z našitkom Mini Miške,
velikosti: 62–86 cm

© Disney

9EUR

Komplet
za dojenčke
100 % bombaž

za dečke, v kompletu:
enobarven bodi
z našitkom in hlače
z naramnicami, z žepom
ter s potiskom Miki Miške,
velikosti: 62–92 cm

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

95 % bombaž
in 5 % elastan,
za dečke,
s potiskom Dumbo,
velikosti: 62–92 cm

4EUR

Pajac za dojenčke
100 % bombaž
velikosti: 56–92 cm,
na voljo: za deklice,
s potiskom Bambi ali
za dečke,
s potiskom Dumbo

6EUR

Bodi
za dojenčke

95 % bombaž
in 5 % elastan,
za deklice,
s potiskom Bambi,
velikosti: 62–92 cm

4EUR
7EUR

na voljo
tudi:
SHHO 111355 TESTEX

na voljo
tudi:

Odejica za povijanje

z vrhnjo plastjo iz 100 % bombaža,
s potiskom, univerzalna velikost

4

50
EUR

Blazina metuljček

na voljo
tudi:

s prevleko iz 100 % bombaža
na eni strani, s potiskom,
univerzalna velikost

SHHO 111355 TESTEX

6EUR

Odejica za dojenčke
100 % organski bombaž
s strukturiranim vzorcem in našitkom,
velikost: 75 x 100 cm

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

HIT!

5EUR
Preproga

10EUR

z resicami,
velikost: 50 x 100 cm

Preproga
100 % bombaž
velikost: 60 x 90 cm

15EUR
Preproga

iz jute, ovalna,
gosto pletena,
velikost: 120 x 85 cm

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI

na voljo
tudi:

Preproga

mehka,
z geometričnimi vzorci,
velikost: 80 x 120 cm

17EUR

7EUR
Preproga

iz umetnega krzna,
velikost: 60 x 90 cm

3EUR
Komplet
4 kozarcev

nizki,
prostornina: 250 ml

Komplet
4 kozarcev

visoki,
prostornina: 350 ml

4EUR
0

80
EUR

Skodelica
za sladoled

prostornina: 280 ml

od

7EUR
Posoda
Luminarc

steklena, s plastičnim
pokrovom z zaklopko,
po odprtju zaklopke se
lahko uporablja v
mikrovalovni pečici, primerna
za pranje v pomivalnem stroju,
na voljo prostornina:
1,22 l – 7 EUR ali 1,97 l – 10 EUR

Nakupujte brez strahu

Ostanimo povezani

začutite kakovost,
doživite ceno

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

@pepcosi

pepco.si

Lokacije naših 35 trgovin so
vedno dostopne na www.pepco.si

Rok za vračilo
izdelkov je 30 dni
* Pravila za vračilo so na voljo
na www.pepco.si

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.

