
7EUR

 od

Pajkice 
ali jopa s kapuco
za deklice, z okrasnimi elementi  
in potiskom Zombie Dash, na voljo:
pajkice 95 % bombaž in 5 % elastan – 7 EUR
ali jopa z visoko vsebnostjo bombaža,
zapenjanje na zadrgo, z žepi – 12 EUR
velikosti: 104–134 cm

HIT!

začutite kakovost,  
            doživite ceno

Ponudba velja od 15. 9. 2022 do 21. 9. 2022 oziroma do razprodaje zalog.



12EUR
Jopa  
s kapuco
z visoko vsebnostjo
bombaža, za dečke,
zapenjanje na zadrgo,
z žepi in potiskom  
Zombie Dash,
velikosti: 104–134 cm

Ponudba velja od 15. 9. 2022 do 21. 9. 2022.
začutite kakovost,  
            doživite ceno



7EUR

 od

5EUR

Majica 
100 % bombaž
za dečke,
z okrasnimi elementi in 
potiskom Zombie Dash,
na voljo: za dojenčke,
velikosti: 74–98 cm
ali 104–134 cm

Spodnji del  
trenirke

z visoko vsebnostjo
bombaža, za dečke,

z vrvico v pasu,
z žepi, okrasnimi elementi  
in potiskom Zombie Dash,

na voljo: za dojenčke,
velikosti: 74–98 cm – 7 EUR

ali 104–134 cm – 9 EUR

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



10EUR

10EUR

5EUR

7EUR

7EUR

9EUR

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

Spodnji del 
trenirke

z visoko vsebnostjo
bombaža, za dečke,

z vrvico v pasu,
kenguru žepom,

okrasnimi elementi  
in potiskom

Zombie Dash,
velikosti:

104–134 cm

Pulover
z visoko vsebnostjo bombaža, za dečke,
z okrasnimi elementi in potiskom
Zombie Dash, velikosti: 104–134 cm

Spodnji del  
trenirke
z visoko vsebnostjo
bombaža, za dečke,
z vrvico v pasu,
žepi, našitkom
in potiskom
Zombie Dash,
velikosti: 104–134 cm

Preverite mnenja o naši ponudbi  
in delite svojega na

@pepcosipepcoslo



10EUR

5EUR

7EUR

7EUR

7EUR

Pulover za dojenčke
z visoko vsebnostjo bombaža,
za dečke, z okrasnimi elementi  
in potiskom Zombie Dash,
velikosti: 74–98 cm

Jopa s kapuco  
za dojenčke
z visoko vsebnostjo
bombaža, za dečke,  
zapenjanje na zadrgo,  
z žepi in potiskom
Zombie Dash,
velikosti: 74–98 cm

Majica  
za dojenčke

100 % bombaž
za dečke,

s potiskom
Zombie Dash,

velikosti: 74–98 cm

Spodnji del trenirke  
za dojenčke
z visoko vsebnostjo bombaža,
za dečke, z vrvico v pasu,
žepi in potiskom Zombie Dash,
velikosti: 74–98 cm

Spodnji del  
trenirke  

za dojenčke
z visoko vsebnostjo

bombaža, za dečke,  
z vrvico v pasu,  

kenguru žepom,  
okrasnimi elementi  

in potiskom  
Zombie Dash,  

velikosti: 74–98 cm

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



10EUR

* Izdelek je na voljo v omejenih količinah.

Spodnji del trenirke*
z visoko vsebnostjo bombaža,
za deklice, s kenguru žepom,
okrasnimi elementi  
in potiskom Zombie Dash,
velikosti: 104–134 cm

Ponudba velja od 15. 9. 2022 do 21. 9. 2022.
začutite kakovost,  
            doživite ceno



12EUR

10EUR

5EUR

7EUR

* Izdelek je na voljo v omejenih količinah.

Pajkice  
za dojenčke
95 % bombaž
in 5 % elastan,
za deklice,  
z okrasnimi elementi
in potiskom
Zombie Dash,
velikosti: 74–98 cm

Jopa 
s kapuco*
z visoko vsebnostjo
bombaža, za deklice,
zapenjanje na zadrgo,
z žepi, okrasnimi elementi
in potiskom
Zombie Dash,
velikosti: 104–134 cm

Spodnji del 
trenirke  

za dojenčke
z visoko vsebnostjo

bombaža, za deklice,  
s kenguru žepom,  

okrasnimi elementi
in potiskom

Zombie Dash,
velikosti: 74–98 cm

Jopa 
s kapuco  
za dojenčke
z visoko vsebnostjo
bombaža, za deklice,  
zapenjanje na zadrgo,  
z žepi, okrasnimi elementi  
in potiskom Zombie Dash,
velikosti: 74–98 cm

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



3EUR

3EUR

3EUR

3EUR

Pulover za dojenčke
100 % bombaž 
za deklice, s potiskom,  
velikosti: 74–98 cm

Pulover za dojenčke
100 % bombaž 
za dečke, s potiskom,  
velikosti: 74–98 cm

Spodnji del trenirke  
za dojenčke

100 % bombaž 
za deklice,

z vrvico v pasu,
našitimi žepi
in potiskom,

velikosti: 74–98 cm

Spodnji del trenirke  
za dojenčke
100 % bombaž 
za dečke,
z vrvico v pasu,
velikosti: 74–98 cm

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



3EUR

6EUR

Majica 
95 % bombaž in 5 % viskoza, 
za dečke, s potiskom, 
velikosti: 104–134 cm

Spodnji del trenirke 
100 % bombaž 
za dečke, z vrvico v pasu  
in stranskimi žepi na stegnih,
z našitkom, velikosti: 104–134 cm

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



4 50 EUR
Pajkice  
za deklice, z naborkom 
in potiskom, 
velikosti: 104–134 cm

Ponudba velja od 15. 9. 2022 do 21. 9. 2022.
začutite kakovost,  
            doživite ceno



2 50 EUR

2 50 EUR

3EUR 3EUR

Pajkice 
za deklice, 
s potiskom, 
velikosti: 
104–134 cm

Pajkice 
za deklice, 

s potiskom, 
velikosti:  

104–134 cm

Majica 
100 % bombaž 
za deklice,
z elastiko
na rokavih
in potiskom,
velikosti: 104–134 cm

Majica 
100 % bombaž 
za deklice,
z elastiko
na rokavih
in potiskom,
velikosti: 104–134 cm

Ostanimo povezani

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

Lokacije naših 37 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. 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


