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 od

Pižama 
iz velurja,
s potiskom
Harry Potter,
na voljo: za deklice,
velikosti: 134–164 cm – 10 EUR
ali za dečke,
velikosti: 92–128 cm – 10 EUR,
za ženske, velikosti: S–XL – 12 EUR
ali za moške, velikosti:
M–XXL – 12 EUR

HIT!

Ponudba velja od 20. 10. 2022 do 2. 11. 2022 oziroma do razprodaje zalog.

začutite kakovost, 
            doživite ceno



12EUR

 od

4 50
EUR

4 50
EUR 4EUR

10EUR

10EUR
Pižama 

iz velurja, s potiskom 
Harry Potter,

na voljo: za deklice,
velikosti: 92–128 cm ali

za dečke, velikosti: 134–164 cm

Komplet 
2 parov nogavic
z visoko vsebnostjo
bombaža in dodatkom elastana,
za ženske, protizdrsne,
z motivi Harry Potter,
v kompletu različni motivi,
velikosti: 35–38, 39–42

Copati
protizdrsni, z motivi Harry Potter, 

na voljo:
za deklice, 

velikosti: 23–30, 31–38

Kopalni plašč s kapuco 
iz fl isa, z žepi, s pasom in
potiskom Harry Potter, na voljo:
za deklice, velikosti: 134–164 cm – 12 EUR
ali za ženske, velikosti: S/M, L/XL – 17 EUR

Kopalni plašč s kapuco  
iz fl isa, z žepi, s pasom

in potiskom Harry Potter,
na voljo: za deklice ali za dečke,

velikosti: 92–128 cm

Ponudba velja od 20. 10. 2022 do 2. 11. 2022.
začutite kakovost, 
            doživite ceno



4EUR

7EUR

 od

7EUR

7EUR

 od

5EUR

Majica 
z dolgimi rokavi

100 % bombaž 
za dečke, s potiskom 

Harry Potter,
velikosti: 104–134 cm Pulover 

s kapuco  
za dečke,

s potiskom
Harry Potter,

na voljo: 100 % bombaž,
velikosti: 104–134 cm – 7 EUR

ali z visoko vsebnostjo
bombaža, velikosti:

134–170 cm – 10 EUR

Spodnji del trenirke
za dečke, z zavezovanjem v pasu, žepi
in s potiskom Harry Potter,
na voljo: 100 % bombaž,
velikosti: 104–134 cm – 7 EUR
ali z visoko vsebnostjo bombaža,
velikosti: 134–170 cm – 10 EUR

Majica z dolgimi 
rokavi 
z visoko vsebnostjo bombaža,
za dečke, s potiskom 
Harry Potter, velikosti: 134–170 cm

Komplet za dojenčke
z visoko vsebnostjo bombaža, za dečke,
v kompletu: bodi in pajkice, 
s potiskom Harry Potter, velikosti: 62–92 cm

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



7EUR

5EUR

3EUR
2EUR

15EUR

Komplet 2 škatel 
iz kartona, s potiskom
Harry Potter,
velikost: 25 × 26 × 24 cm

Komplet posteljnine 100 % bombaž
s potiskom Harry Potter,
v kompletu: prevleka za odejo,
velikost: 140 × 200 cm in prevleka
za vzglavnik, velikost: 70 × 80 cm

Vzglavnik 
z motivom

Harry Potter, premer: 37 cm

Odeja 
s potiskom Harry Potter,
velikost: 130 × 170 cm

Preverite mnenja o naši ponudbi 
in delite svojega na

@pepcosipepcoslo

SH025 126239

SH025 126239

2015OK0629
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Termo lonček 
vakuumsko izoliran,
z varnostnim zaklepom,
na voljo 2 različici,
s potiskom Harry Potter, 
prostornina: 350 ml

Torba za malico 
zapiranje na zadrgo, z zlatimi detajli,
s potiskom Harry Potter, 
velikost: 26 × 11,5 × 24 cm

Komplet 4 modelčkov
za piškote 
iz nerjavečega jekla,
z motivi Harry Potter,
v kompletu različni motivi

Skodelica 
keramična, s potiskom
Harry Potter, 
prostornina: 340 ml

Skodelica 
keramična, s potiskom

Harry Potter, prostornina: 460 ml

Puzzle
500 kosov 

z motivi Harry Potter,
na voljo 4 različice

HIT!Vsi izdelki iz letaka so PEPCO uspešnice, 
ki so v trgovini označene z oznako
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10EUR

7EUR

6EUR

Obleka 
iz velurja, z naborki
in s potiskom
Harry Potter, velikosti:
104–134 cm

Obleka 
oprijeta v pasu,

z naborki, 
dvoplastna, 

iz tila,
s podlogo, 
s potiskom 

Harry Potter,
velikosti:

134–170 cm
Krilo 
dvoplastno,
iz tila, z bleščicami,
s podlogo,
z elastiko v pasu,
s potiskom
Harry Potter,
velikosti: 134–170 cm

Komplet za dojenčke  
z visoko vsebnostjo bombaža,

za deklice, v kompletu: bodi in pajkice, 
s potiskom Harry Potter,

velikosti: 62–92 cm

Majica z dolgimi rokavi
100 % bombaž 

za deklice, 
s potiskom 

Harry Potter,
velikosti: 104–134 cm

Krilo 
dvoplastno, iz tila,
s podlogo, z elastiko
v pasu in s potiskom 
Harry Potter,
velikosti: 104–134 cm

Pulover s kapuco 
iz velurja, za deklice,

s kenguru žepom,
z elastikami pri rokavih in na

spodnjem delu, gladek,
velikosti: 134–170 cm

Ponudba velja od 20. 10. 2022 do 2. 11. 2022.
začutite kakovost, 
            doživite ceno



15EUR

11EUR

12EUR
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 od

20EUR

20EUR
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 od

Stojalo za rože 
za cvetlični lonec, leseno,
na kovinskem ogrodju,
na voljo velikosti:
15 × 15 × 40 cm – 10 EUR,
19 × 19 × 60 cm – 15 EUR

Komplet posteljnine
100 % bombaž 
s karirastim vzorcem, na voljo
2 barvi, v kompletu: prevleka za odejo, 
velikost: 140 × 200 cm in 1 prevleka 
za vzglavnik, velikost: 70 × 80 cm

Laterna 
kovinska,
z držalom,
velikost:
14 × 14 × 28 cm

Razpršilnik 
dišav 
električni,
s posodo za vodo,
prostornina: 300 ml

Vzglavnik 
na voljo različni 
motivi in barve:

s prevleko iz umetnega 
krzna – 4,5 EUR

ali s teksturo, 
100 % bombaž – 7 EUR,

velikosti: 45 × 45 cm

Odeja 
iz umetnega krzna, 

velikost: 130 × 160 cm

Stolček 
s prevleko iz umetnega
krzna, na lesenih nogah,
premer: 32 cm, višina: 40 cm

na voljo tudi:

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

2015OK0629  

SH025 174400
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10EUR
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Majica 
z ovalnim izrezom
in podaljšanim zadnjim 
delom, velikosti: S–XXXL

Midi krilo 
z žepi in

s karirastim
vzorcem,
velikosti:

S–XXL

Pulover
s kapuco 
z elastikami na spodnjem 
delu in pri rokavih,
s teksturo
ribje kosti,
velikosti: S–XXL

Spodnji del
trenirke 

z žepi in elastikami
na spodnjem delu hlačnic,

s teksturo ribje kosti,
velikosti: S–XXL

Pulover 
ohlapna pletenina,
z metalizirano nitjo,

velikosti: S–XXL

Hlače 
povoskane, z elastiko
v pasu in žepi,
velikosti: 36–44

Izkoristite udobno nakupovanje!
Kupljene izdelke lahko vrnete v roku 30 dni.*
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 od
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 od
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 od
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Termo majica 
topla, hitro sušeča, zračna, brezšivna, na voljo:

za deklice, velikosti: 92–128 cm – 5 EUR
ali velikosti: 134–164 cm – 6 EUR

in za ženske, velikosti:
S–XL – 10 EUR

Termo majica 
topla, hitro sušeča, zračna, brezšivna,
na voljo: za dečke*, velikosti: 92–128 cm – 5 EUR
ali velikosti: 134–164 cm – 6 EUR in za moške,
velikosti: M–XL – 10 EUR

Termo pajkice 
tople, hitro sušeče, zračne,

brezšivne, na voljo: za deklice,
velikosti: 92–128 cm – 5 EUR

ali velikosti: 134–164 cm – 6 EUR
in za ženske, velikosti: S–XL – 7 EUR

Termo hlače 
tople, hitro sušeče, zračne, brezšivne,
na voljo: za dečke*, velikosti: 92–128 cm – 5 EUR ali
velikosti: 134–164 cm – 6 EUR in za moške,
velikosti: M–XL – 9 EUR

Termo nogavice 
znotraj podložene, tople in udobne, s podpornimi deli
in področji za odvajanje vlage, na voljo:
za deklice ali za dečke*, velikosti: 23–38 – 4 EUR,
za ženske, velikosti: 35–42 – 5 EUR
ali za moške, velikosti: 39–46 – 5 EUR

* Izdelek je na voljo v omejenih količinah.

Vsi izdelki iz letaka so PEPCO uspešnice, 
ki so v trgovini označene z oznako HIT!
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15EUR

12EUR

10EUR
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Kuhinjsko korito 
z dodatki 
14 kosov,
iz bioplastike, v kompletu:
korito, čajnik, ponev,
lonci s pokrovkami
in jedilni pribor, za otroke,
starejše od 3 let

Lutka Moya Mia “Kavarna”
v kompletu: lutka, kavomat
in dodatki, za otroke,
starejše od 3 let

Komplet ponijev  
v kompletu: 4 poniji različnih barv,

tobogan, gugalnica in dodatki,
za otroke, starejše od 3 let

Spretnostna 
igra  

27 kosov, sestavljanka,
za otroke, starejše od 3 let

Vlečni kamion 
s 4 avtomobilčki, iz bioplastike,

za otroke, starejše od 18 mesecev,
baterije so priložene

MANJ PLASTIKE, VEČ ZABAVE!
Te igrače vsebujejo 40 % manj plastike! 
Namesto plastike se za njihovo izdelavo
uporablja naravni material: 
pšenična slama.
Skrbeti za planet je otročje lahko!

na voljo 
tudi:

na voljo 
tudi:

Ponudba velja od 20. 10. 2022 do 2. 11. 2022.
začutite kakovost, 
            doživite ceno



15EUR
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12EUR

10EUR Vozilo Mecha Chariots 
plazeče se vozilo v obliki

živali, na voljo različni modeli, s svetlobnimi
in zvočnimi efekti, za otroke, starejše 

od 3 let, baterije so priložene

Konstrukcijski komplet
64 kosov 

za razvoj kreativnosti,
za otroke, starejše od 3 let

Terensko vozilo 
na daljinsko upravljanje, 
s štirikolesnim pogonom, 
merilo 1:18, s svetlobnimi efekti,
premika se v vse smeri,
za otroke, starejše od 6 let

Tovornjak 
na daljinsko upravljanje, merilo 1:64,

premika se v vse smeri,
na voljo: smetarski tovornjak ali

prekucnik, za otroke, starejše od 3 let,
baterije so naprodaj ločeno

Dinozaver 
gumijast, z zvočnimi efekti,
na voljo različni modeli,
za otroke, starejše od 3 let,
baterije so priložene

na voljo 
tudi:

HIT!Vsi izdelki iz letaka so PEPCO uspešnice, 
ki so v trgovini označene z oznako
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Odeja za dojenčke 
mehka in topla, dvostranska,

iz muslina, podložena s fl isom,
velikost: 75 × 100 cm

Dodatki za dojenčke 
iz silikona, protizdrsni, na voljo:
skledica s priseskom, premer: 13 cm – 4,5 EUR,
podloga v obliki medvedkove glave,
velikost: 36 × 26 cm – 5 EUR

Lonček 
silikonski, s pokrovom,
slamico in 2 ročajema,
višina: 7 cm

Krožnik* 
iz silikona, v obliki medvedkove
glave, s priseskom,
premer: 18 cm

* Izdelek je na voljo v omejenih količinah.

na voljo 
tudi:

na voljo 
tudi: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 dobiva novo podobo! 
Še zadnjič prihaja k vam v tiskani obliki, od novembra pa bo na voljo le v digitalni obliki.
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.


