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

Majica  
100 % bombaž
za deklice,  
s potiskom, 
na voljo rdeče  
ali črne barve, 
velikosti:  
134–170 cm

2 50 EUR
5EUR

Kavbojke
iz bombaža, z dodatkom elastana, 
za dečke, s pleteno obrobo v pasu, 
z vrvico in žepi, velikosti: 134–170 cm

Kavbojke
iz bombaža, z dodatkom  
elastana, za deklice,  
z visokim pasom in žepi,  
velikosti: 134–170 cm

10EUR 10EUR

Veliko odprtje!

Ponudba velja od 25. 8. 2022 do 31. 8. 2022 ali do razprodaje zalog.

25. 8. 2022, ob 8. uri
Obrtniška ulica 14, 
8210 Trebnje

začutite kakovost,  
            doživite ceno



Bodi za dojenčke  
100 % bombaž
za deklice, 
z nabranimi rokavi, 
enobarven,  
velikosti: 62–92 cm

4EUR

začutite kakovost,  
            doživite ceno

Odkrijte našo  
ponudbo bodijev  

za dojenčke.



Spodnji del trenirke  
100 % bombaž
za dečke,  
s potiskom Super-Pets, 
velikosti: 104–134 cm

Majica 100 % bombaž
za deklice, z dvostranskim bleščečim  
našitkom in potiskom s črtami,  
velikosti: 104–134 cm

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

Majica  
100 % bombaž
za dečke, s potiskom, 
velikosti: 104–134 cm, 
na voljo: 
krem – 2 EUR 
ali črna – 2,50 EUR

Majica  
100 % bombaž

za deklice, velikosti: 
104–134 cm, na voljo: 

s potiskom mačke – 2,50 EUR 
ali s potiskom Mini Miške – 4 EUR

2 50 EUR

 od

4EUR

7EUR

2EUR

 od

4EUR

Ponudba velja od 25. 8. 2022 do 31. 8. 2022.



Majica  
100 % bombaž
z zavihanimi rokavi, 
ovalnim spodnjim delom, 
enobarvna, velikosti: S–XXXL

Srajca
z V izrezom,  
okrasnim gumbom 
in podaljšanim  
zadnjim delom, 
enobarvna,  
velikosti: 36–46

Majica  
100 % bombaž
z vezenino na rokavih, 
enobarvna,  
velikosti: S–XXL

Majica
95 % bombaž in 5 % elastan, z V izrezom,  
gumbi in ovalnim spodnjim delom, enobarvna,  
velikosti: S–XXXL

2 50 EUR

 od

4EUR

4EUR

6EUR 6EUR

na voljo tudi:

        

začutite kakovost,  
            doživite ceno



Budilka
kovinska, 
velikost: 11 × 5,5 × 16 cm

Kavna mizica
z lesenimi nogami, 
premer: 35 cm, višina: 35 cm

Odeja iz mikrovlaken
na voljo različne barve, velikost: 130 × 170 cm

Veriga 10 svetlečih  
LED kroglic
premer: 6 cm, dolžina verige: 165 cm, 
na voljo: bela – 2,50 EUR 
ali večbarvna – 3 EUR, 
baterije so naprodaj ločeno

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

2 50 EUR

 od

6EUR

5EUR

5EUR

5EUR

9EUR

    
    

    

na voljo  
tudi:

na voljo tudi:

          

Ponudba velja od 25. 8. 2022 do 31. 8. 2022.



Koš
z držali, na voljo velikosti: 
30 × 19 × 17 cm – 2,50 EUR, 
33 × 23 × 20 cm – 4 EUR, 
40 × 28 × 22 cm – 5 EUR

Stenska ura
 premer: 20 cmOkvir za fotografije

različne barve, na voljo: za fotografijo 
velikosti 15 × 20 cm – 1 EUR, 
2-delni komplet 10 × 15 cm – 1,30 EUR, 
2-delni komplet 13 × 18 cm – 1,80 EUR, 
A4 – 1,80 EUR ali 
30 × 40 cm – 2,50 EUR

Komplet 2 prevlek 
iz žameta,  
velikost: 40 × 40 cm

Vaza
steklena, 
višina: 20 cm

2 50 EUR

 od

2 50 EUR

2EUR

1 80 EUR

1EUR

 od

    
    

    

na voljo  
tudi:

na voljo tudi:

        

na voljo tudi:

        

začutite kakovost,  
            doživite ceno



Komplet 7 obešalnikov
leseni, velikost: 24 × 45 cm

Brisača  
100 % bombaž

na voljo velikosti: 
30 × 50 cm – 0,80 EUR, 
50 × 90 cm – 2,50 EUR, 

70 × 130 cm – 5 EUR
Pripomočki za kopalnico
plastični,  
z rebrasto površino, 
na voljo:  
lonček za zobne ščetke – 1,30 EUR, 
dozirnik za milo – 2 EUR

Komplet 6 obešalnikov
plastični, velikost: 24 × 45 cm

2EUR

1 80 EUR

0 80 EUR

 od

1 30 EUR

 od

1 30 EUR 4 50 EUR

na voljo tudi:

        

na voljo  
tudi:

    

Ponudba velja od 25. 8. 2022 do 31. 8. 2022.



Sojina dišeča sveča
v stekleni posodici, 
z lesenim pokrovčkom, 
na voljo različne barve,  
premer: 11 cm, višina: 8,5 cm

Komplet  
2 skodelic za  
latte macchiato
iz stekla, prozoren, 
prostornina: 2 × 270 ml, 
primerno za pomivalni stroj

5EUR

2 30 EUR
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GLAM kolekcija
NOVO

Pogledajte kolekciju

Moja trgovina

Izbornik Letak Proizvodi Trgovine

Etno oaza

Pogledajte kolekciju

začutite kakovost,  
            doživite ceno

Ostanimo povezani

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

Nakupujte brez strahu

* Pravila za vračilo so na voljo  
na www.pepco.si

Rok za vračilo  
izdelkov je 30 dni

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.

Spoznajte svet PEPCO! 
Aktualne ponudbe, navdih, kolekcije in hite.  

Z njihovo pomočjo boste ustvarili modne dekoracije 
notranjih prostorov in dopolnili garderobo zase in za svojo 

družino. Naša ponudba se vedno spreminja; spoznajte  
jo in jo vzljubite – tako kot jo vsak mesec 20 milijonov 

naših kupcev po Evropi. V trgovinah PEPCO boste  
na novo odkrili veselje do nakupovanja.  

Začutite kakovost, doživite ceno!

Lokacije naših 37 trgovin so  
vedno dostopne na www.pepco.si

@pepcosipepcoslo pepco.si

Obrtniška ulica 14,  
8210 Trebnje
Delovni čas

ponedeljek–petek: 8.00–20.00
sobota: 8.00–17.00

nedelja: ZAPRTO

v Trebnju

Veliko 
odprtje 
PEPCO


