
5EUR

 od

Topla 
jesen

Pulover sherpa
z visokim ovratnikom z zadrgo, na voljo različni 

motivi in barve, na voljo: za deklice, 
velikosti: 104–134 cm – 5 EUR, za moške, 

velikosti: M–XXL ali za ženske, 
velikosti: S–XXL – 10 EUR

HIT!
Ponudba velja od 6. 10. 2022 do 19. 10. 2022 oziroma do razprodaje zalog.

začutite kakovost,  
            doživite ceno



10EUR

5EUR

7EUR

5EUR

5EUR

5EUR

Pulover sherpa
za ženske, z visokim  
ovratnikom z zadrgo,  
s potiskom, velikosti: S–XXL

Pulover sherpa
za deklice, z visokim ovratnikom 
z zadrgo, s potiskom, 
velikosti: 104–134 cm

Pulover sherpa
za deklice, z žepom, 
z visokim ovratnikom 
z zadrgo, s potiskom, 
velikosti: 134–170 cm

Pulover sherpa  
za dojenčke
za deklice, 
z visokim ovratnikom 
z zadrgo, z okraski, 
velikosti: 74–98 cm

Pulover sherpa  
za dojenčke
za deklice, 
z visokim ovratnikom z zadrgo, 
s potiskom, velikosti: 74–98 cm

Pulover sherpa  
za dojenčke
za dečke,  
z visokim ovratnikom z zadrgo, 
s potiskom, velikosti: 74–98 cm

Ponudba velja od 6. 10. 2022 do 19. 10. 2022.
začutite kakovost,  
            doživite ceno



5EUR

7EUR

6EUR

4EUR

9EUR 9EUR

12EUR6EUR

Pulover
iz mehke tkanine, 
z gumbi na ramenih, 
s poudarjenimi rokavi  
in spodnjim delom,  
velikosti: S–XXL

Bluza 
bombažna, z okroglim 

izrezom in preklopom na hrbtu, 
enobarvna, velikosti: S–XXXL

Pajkice
smučarske, z elastiko pod podplatom, 
enobarvne, velikosti: S–XXL

Srajca 
100 % viskoza
z žepi, s trakovi 
za zavihanje rokavov, 
karirasta, velikosti: 36–46

Pulover s kapuco
iz velurja, z žepi, ovalnim spodnjim delom 

in reliefnim vzorcem Looney Tunes, 
velikosti: S–XXL

Šal
iz puhastega, toplega 
in mehkega materiala, 

z resicami in karirastim vzorcem, 
velikost: 230 x 25 cm

Kapa s cofom
za ženske, iz tople in mehke 
tkanine, z zavihkom, 
univerzalna velikost

Rokavice
za ženske, dvoslojne, 

s podaljšanim delom nad zapestjem, 
z reliefnim vzorcem, 
univerzalna velikost

preklop  
na hrbtu

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



4EUR

4EUR

9EUR

1 50 EUR
Vlažilni robčki 

Poopeys 
50 kosov,  

za nego otrok in dojenčkov, 
iz organske aloe vere 

in 100 % biorazgradljivega tekstila

Pajac s kapuco 
sherpa 
iz mehkega in puhastega 
umetnega krzna, 
z žepi, na voljo: 
za deklice, zapenjanje na gumbe 
ali za dečke, zapenjanje na zadrgo, 
velikosti: 56–80 cm

Hlače za dojenčke 
100 % bombaž* 
za dečke, 
z vrvico v pasu, 
na voljo: z našitkom 
ali okraski na kolenih, 
velikosti: 74–98 cm

Pajkice za dojenčke 
100 % bombaž
za deklice, 
z okraski iz umetnega 
krzna na kolenih, 
velikosti: 74–98 cm

* Izdelek je na voljo v omejenih količinah.

Preverite mnenja o naši ponudbi  
in delite svojega na

@pepcosipepcoslo



10EUR

7EUR

4EUR

6EUR

4 50 EUR

9EUR

9EUR

Pajkice 
95 % bombaž 
in 5 % elastan, 
za deklice, 
kosmatene,  
s karirastim 
vzorcem, 
velikosti: 
104–134 cm

Krilo 
dvoplastno, iz tila, 
s podlogo in srebrno 
elastiko v pasu,  
s potiskom srebrnih  
zvezdic, velikosti:  
104–134 cm

Pulover 
iz mehke in tople tkanine,  

za dečke, s pletenim 
vzorcem in našitkom,  
velikosti: 104–134 cm

Kavbojke 
za dečke,  
z zavezovanjem  
v pasu, žepi in  
elastikami na 
spodnjem delu  
hlačnic, velikosti:  
104–134 cm

Kavbojke 
za deklice, z žepi 

in s širokimi zavihanimi 
hlačnicami, 

velikosti: 134–170 cm

Pulover 100 % bombaž
za deklice, z elastičnim poudarkom  

na visokem ovratniku in  
na spodnjem delu, s potiskom, 

velikosti: 104–134 cm

Spodnji del trenirke 
z vrvico v pasu, žepi in s potiskom, 
velikosti: 134–170 cm

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



10EUR

5EUR
7EUR

4 50 EUR

4 50 EUR

2EUR

4EUR

Pulover s kapuco 100 % bombaž 
za deklice, s potiskom 

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

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

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

Majica 
100 % bombaž
za deklice,  
s potiskom Tačke na patrulji, 
velikosti: 104–134 cm

Majica 
100 % bombaž
za ženske, z V izrezom 
in s potiskom 
Miki Miške, 
velikosti: S–XXXL

potisk na  
sprednji  

strani

Ponudba velja od 6. 10. 2022 do 19. 10. 2022.
začutite kakovost,  
            doživite ceno



7EUR

7EUR

6EUR

6EUR

4EUR

4 50 EUR

20EUR

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

Kratka majica 
100 % bombaž
za moške, s potiskom 
Miki Miške, 
s Halloween motivom, 
velikosti: M–XXL

Majica 
100 % bombaž
za dečke, s potiskom 
Miki Miške, 
s Halloween motivom, 
velikosti: 104–134 cm

Spodnji del trenirke 
z visoko vsebnostjo bombaža, za dečke, 
z vrvico v pasu, žepi in s potiskom Miki Miške, 
s Halloween motivom, velikosti: 104–134 cm

Pulover 
100 % bombaž 
za dečke, s potiskom Halloween  
motiva, velikosti: 104–134 cm

Spodnji del 
trenirke 

100 % bombaž 
za dečke, z žepi, 

vrvico v pasu in s potiskom 
Halloween motiva, 

velikosti: 104–134 cm

Tarantela
na daljinsko vodenje, 
hodi naprej, nazaj, se vrti, premika 
nožice, za otroke, starejše od 3 let, 
baterije so naprodaj ločeno

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



2 50 EUR

 od

6EUR

7EUR

4EUR

4EUR

2EUR

1 30 EUR

1EUR

1 30 EUR

 od

1 30 EUR

Halloween LED svetilka 
z držalom, 

velikost: 8 x 8 x 22 cm, 
baterije so naprodaj ločeno

Halloween mini  
LED lučke na vrvici 

12 lučk, na voljo: v obliki pajkov, buč ali okostnjakovih rok,  
dolžina: 195 cm, baterije so naprodaj ločeno

Halloween  
dekoracija 
v kompletu: pajčevina s pajki, 
velikost: 6,6 x 4,8 x 1,6 cm

Halloween  
svečnik 
iz keramike, 
za čajne svečke, 
na voljo različni modeli, 
premer: 14 cm, višina: 14 cm

Maska za 
Halloween 
z motivi mačke, buče ali zombija, 
velikost: 19,5 x 15,5 cm, 17 x 11,5 cm 
ali 20 x 10,5 cm

Čarovniški 
klobuk 

na voljo različne  
oblike  in barve,  
premer: 38 cm,  

višina: 38 cm

Kostum za 
Halloween 
na voljo: obleka z zgornjim delom  
s potiskom in troslojnim krilom iz tila, 
za 3–4, 5–6 ali 7–8 let ali ogrinjalo 
z glavo dinozavra, s potiskom 
in 3D elementi, univerzalna velikost

Dodatki za 
Halloween 
na voljo: 
naglavni trak, 
z motivi mačke, buče 
ali zombi oči, 
velikost: 
20,3 x 22,3 cm 
ali 19 x 24 cm – 1,30 EUR 
ali lasulja, na voljo: 
oranžna, 
roza ali vijolična, 
premer: 29 cm – 2,50 EUR

na voljo  
tudi:

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



Komplet 30  
čajnih svečk 
z vonjem po buči

5EUR6EUR

9EUR

 od

2EUR

2 50 EUR

 od

6EUR

Razpršilnik 
dišav 
s 150 ml eteričnega olja 
in dišečimi palčkami, 
na voljo različni vonji 
in barve

Sveča v obliki buče 
v stekleni posodi, 
na voljo velikosti: 
premer: 8,5 cm, višina: 8,5 cm – 2,50 EUR, 
premer: 12 cm, višina: 11,5 cm – 5 EUR

Sveča v obliki buče  
v keramični posodi 
z zlatim pokrovom, 
premer: 13,6 cm, višina: 12 cm

Dišeča sveča 
v stekleni posodi s kovinskim pokrovom, 

na voljo različni vonji in barve, 
premer: 13,5 cm, višina: 8 cm

Svetilka
lesena, s steklenimi okenci, kovinskim zgornjim  
delom in držalom, na voljo velikosti: 
12 x 12 x 30 cm – 9 EUR, 
18 x 18 x 45,5 cm – 12 EUR

na voljo tudi:

na voljo tudi:

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



7EUR

6EUR

6EUR

9EUR

2 50 EUR

Cvetlični lonec 
iz keramike, na voljo: 
s cvetnim motivom, 
premer: 15,5 cm, višina: 15,8 cm 
ali z motivom valov, 
premer: 17 cm, višina: 15 cm

Vaza 
keramična, 
premer: 12 cm,  
višina: 22,5 cm

Namizni prt 
z visoko vsebnostjo bombaža, 
z okrasnimi šivi, 
velikost: 140 x 240 cm

Podstavek za krožnik
velikost: 30 x 45 cm

Stenska 
dekoracija 
3 ogledala, 
premer: 25 cm,  
debelina: 1,8 cm

na voljo  
tudi:

na voljo  
tudi:

Ponudba velja od 6. 10. 2022 do 19. 10. 2022.
začutite kakovost,  
            doživite ceno



10EUR

4EUR

20EUR

20EUR

3EUR

17EUR

Odeja 
z reliefnim  
vzorcem, velikost: 
150 x 200 cm

Prevleka  
za vzglavnik 
žametna, velikost: 45 x 45 cm

Komplet  
2 zaves 
žametne,  
enobarvne, 
velikost:  
135 x 260 cm

Kavna  
mizica 

na kovinskih nogah, 
premer: 48 cm,  
višina: 48,5 cm

Dekorativni pladenj
v notranjosti z reliefnim vzorcem, 
velikost: 34 x 34 x 4,5 cm

Tabure
s prevleko iz velurja 

in kovinskim obročem, 
premer: 32 cm,  

višina: 36 cm

20.HCN.35646 HOHENSTEIN HTTISHHO 094418 TESTEX

na voljo  
tudi:

na voljo  
tudi:

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



7EUR

12EUR
Odeja sherpa 
dvostranska, mehka in topla, 
velikost: 150 x 200 cm

Vzglavnik  
sherpa 
velikost: 35 x 50 cm

SHHO 094418 TESTEX

na voljo  
tudi:

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. 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

Vaš najljubši PEPCO letak se spreminja za vas! 
Letak prihaja k vam še predzadnjič v tiskani obliki, od novembra dalje pa bo na voljo le še v digitalni različici. V digitalnem letaku 
boste našli še več navdiha, praktičnih in modnih izdelkov, trenutnih trendov ter informacij o naših novih izdelkih, ki bodo še naprej 
dobre kakovosti in po nizkih cenah!

Skenirajte QR kodo in nas obiščite na https://pepco.si/letak/,  
da boste vedno na tekočem z novostmi v vaši PEPCO trgovini.


