
1 30 EUR

7EUR

5EUR

Podloga za  
valjanje testa
silikonska,  
z merskimi oznakami, 
velikost: 50 x 70 cm

Komplet 9 modelčkov 
za piškote
v kompletu različne oblike

Pekač
z neoprijemljivo površino 

in plastičnim pokrovom z ročaji, 
z enostavnim sistemom zapiranja, 

velikost: 42 x 29 x 4,5 cm

Božična 
pravljica

Ponudba velja od 3. 11. 2022 do 16. 11. 2022 oziroma do razprodaje zalog.



4EUR
12EUR

1 30 EUR

6EUR

5EUR

5EUR

5EUR
Podloga za valjanje testa

silikonska, z merskimi oznakami, 
velikost: 40 x 50 cm

Komplet 8 štampiljk 
za piškote
iz nerjavečega jekla, 
za odtis na testo

Komplet za peko tort 
v kompletu: velika 

lončena skodelica, 
premer: 18 cm, višina: 15 cm, 

silikonska lopatica 
in silikonsko stepalo  

z lesenim ročajem

Cedilo
kovinsko, 
premer: 21,5 cm, višina: 14 cm

Deska
iz bambusa, 
z vgraviranim 
jelenčkom, 
velikost: 
39 x 27 x 1,5 cm

Valjček za testo
lesen, z elementi 
iz nerjavečega jekla, 
z vgraviranim  
božičnim motivom

Komplet 2 desk
iz bambusa, z ročaji, 
velikost: 20 x 28 cm 
in 24 x 33 cm

Ponudba velja od 3. 11. 2022 do 16. 11. 2022.
začutite kakovost,  
            doživite ceno



4EUR

12EUR

10EUR

10EUR
2 50 EUR

7EUR

Servirni pladenj
iz keramike, z ročajem 
iz bambusa, premer: 26 cm

Drobilec orehov 
s posodo

kovinski, s keramično skledo 
z elementi iz bambusa, 

premer: 19 cm, višina: 9 cm

Servirni pladenj
iz keramike,  
v obliki božičnega drevesa, 
z ročajem iz bambusa, 
velikost: 38 x 20 x 3,5 cm

Prt
namizni, iz bombaža, z našitim 
karirastim vzorcem, 
velikost: 140 x 220 cm

Podloga
namizna, 
z božičnim 
motivom, premer: 38 cm

Prt
namizni, s karirastim vzorcem, 
velikost: 35 x 150 cm

      

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

17.HCN. 10666 HOHENSTEIN HTTI



4EUR

5EUR

10EUR

10EUR

7EUR

Odeja 
z božičnim motivom, 

na voljo različni motivi in barve, 
velikost: 150 x 200 cm

Prevleka  
za blazino 
z božičnim 
motivom, 
velikost: 45 x 45 cm

Blazina 
z božičnim motivom, 
v obliki 
Božičkove glave, 
velikost: 50 x 60 cm

Prevleka  
za blazino 
100 % bombaž
s potiskom, 
velikost: 45 x 45 cm

Blazina 
z motivom Božička, 
velikost: 43 x 43 cm

Preverite mnenja o naši ponudbi  
in delite svojega na

@pepcosipepcoslo

SH025 175873 TESTEX

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI 20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI

SH025 094418 TESTEX

20.HCN.31516 HOHENSTEIN HTTI



5EUR

5EUR

2 50 EUR

 od

2 50 EUR

 od

Škatla 
iz velurja, s pentljo, 

na voljo: 
premer: 14,5 cm, višina: 14 cm – 2,5 EUR ali  

premer: 17,5 cm, višina: 16 cm – 3 EUR

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

Komplet 2 škatel
iz kartona, velikost: 25 x 26 x 24 cm, 
v kompletu en motiv, na voljo: 
z božičnim potiskom – 2,5 EUR 
ali s potiskom Disney – 3 EUR

na voljo  
tudi:

          

na voljo tudi komplet:

      

na voljo  
tudi:

   
   

   
    

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



4EUR

6EUR

1 80 EUR

1 80 EUR

5EUR
Obesek

steklen, na voljo: 
Božiček, velikost: 6 x 11 cm 

ali snežak, 
velikost: 7 x 12 cm

Svečnik
iz keramike, 
v obliki Božička, 
za čajne svečke, 
velikost: 12 x 8 x 17,5 cm

Dekoracija 
LED hiška
iz keramike, velikost: 
13 x 8,5 x 17,5 cm, 
baterije so priložene

Umetni 
cvet
božična zvezda, na steblu, 
višina: 20 cm

na voljo  
tudi:

   

Ponudba velja od 3. 11. 2022 do 16. 11. 2022.
začutite kakovost,  
            doživite ceno



4EUR5EUR 2 50 EUR
Komplet  
6 kroglic
okrašene, 
premer: 8 cm

Komplet 16 kroglic
okrašene, v kompletu  
različne oblike, podolgovate,  
premer: 6 cm, višina: 15 cm  
in okrogle, premer: 6 cm

Komplet  
6 obeskov 
v obliki sladkornih 
palčk, višina: 13 cm

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



4EUR

 od

6EUR

6EUR

2 50 EUR

4 50 EUR

Dišeča sveča
v stekleni posodici, 

s pokrovom, 
premer: 18 cm, višina: 13 cm

Darilni komplet  
v kompletu: razpršilnik dišav s palčkami 

in 2 dišeči sveči v stekleni posodici,  
pakirano v elegantni darilni škatli, 

velikost: 21 x 8,5 x 18 cm

Komplet 3  
dišečih sveč
v steklenih posodicah, 
na voljo dišave:  
karamela s čokolado ali  
kava z javorjevim sirupom,  
pakirano v darilni škatli

Razpršilnik dišav
v stekleni posodici, s palčkami, 
pakirano v darilni škatli, na voljo dišave: 
omela z jelko, prostornina: 80 ml – 4 EUR 
ali brusnični čaj, prostornina: 200 ml – 9 EUR

Dišeča 
sveča

v stekleni posodici, na voljo dišave: 
jabolko s cimetom ali omela z jelko, 

pakirano v darilni škatli

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



4EUR

 od

12EUR 12EUR

10EUR

10EUR

7EUR

7EUR

Pulover
iz mehke pletenine, 
s pletenim 
vzorcem in nitjo iz 
lureksa, velikosti: 
S–XXL

Pajkice
s karirastim vzorcem, 

velikosti: S–XXL

Rokavice ali pletena kapa s cofom
za ženske ali moške, z božičnim motivom, 

na voljo: rokavice, ki omogočajo 
uporabo pametnega telefona – 4 EUR 

ali kapa, univerzalna velikost – 5 EUR

Pulover 100 % bombaž
za moške, s potiskom 

Simpsonovi, 
velikosti: M–XXL

Pulover
iz bombaža, za ženske, s potiskom 
Mini Miške, velikosti: S–XXL

Pajkice
z okrasnimi 

gumbi 
na žepih, 

velikosti: S–XXL

Srajca 
100 % viskoza
zapenjanje do vratu 

z gumbi, 
s paščki 

za zavihanje 
rokavov in naborkom 

spodaj, 
s potiskom, 

velikosti: 36–46

na voljo  
tudi:

   

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



4EUR

6EUR

6EUR

5EUR

7EUR

4 50 EUR

3EUR

Bluza
za deklice, z bleščicami 
s holografskim učinkom in 
rahlo balonastimi rokavi, 
velikosti: 134–170 cm

Pajkice
za deklice, iz velurja, 

z bleščečim učinkom, 
velikosti: 104–134 cm

Krilo
za deklice, 
nabrano v pasu, 
iz materiala, 
ki spominja  
na usnje, 
velikosti: 
134–170 cm

Obleka
za deklice, iz velurja, zapenjanje 
zadaj, z balonastimi rokavi, 
nabrana v pasu, 
velikosti: 104–134 cm

Majica z dolgimi  
rokavi
za deklice, z ovalnim 
izrezom in 
naborki iz tila 
na ramenih, 
velikosti: 104–134 cm

Majica  
z dolgimi rokavi 

100 % bombaž
za deklice, 

s čipko na ovratniku,  
enobarvna, 

velikosti: 
104–134 cm

Krilo
za deklice, 

plisirano krilo  
z bleščicami, 

z elastiko v pasu, 
velikosti: 

104–134 cm

Ponudba velja od 3. 11. 2022 do 16. 11. 2022.
začutite kakovost,  
            doživite ceno



4EUR

6EUR

9EUR

4EUR

6EUR

5EUR

2 50 EUR

7EUR

Majica 
100 % bombaž

za dečke, 
z božičnim 
potiskom, 

velikosti: 
104–134 cm

Majica 
100 % bombaž

za dečke, z božičnim 
potiskom, velikosti: 134–170 cm

Pulover
95 % bombaž in 5 % elastan, 
z božičnim potiskom, 
velikosti: 134–170 cm

Spodnji del trenirke 
100 % bombaž
za dečke, z vrvico 
v pasu, žepi 
in božičnim potiskom, 
velikosti: 104–134 cm

Majica z dolgimi rokavi  
100 % bombaž

za dečke, 
z božičnim potiskom, 
velikosti: 134–170 cm

Srajca 100 % bombaž
za dečke, z ovratnikom, zapenjanje  
na gumbe, enobarvna, 
velikosti: 134–170 cm

Srajca 100 % bombaž
za dečke, z ovratnikom, 
zapenjanje na gumbe, 

z božičnim potiskom, 
velikosti: 104–134 cm

Hlače
98 % bombaž in 2 % elastan, 

za dečke, elegantne, 
z vrvico v pasu, 

žepi in zavihanimi 
hlačnicami, 

enobarvne, velikosti: 
104–134 cm

na voljo  
tudi:

   

na voljo  
tudi:

   

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



10EUR

15EUR

20EUR

17EUR

Govoreča  
plišasta igrača 

na voljo: hrček, opica ali papiga, 
s funkcijo snemanja zvoka,  
predvajanja in premikanja, 
za otroke, starejše od 2 let,  

baterije so priložene

Punčka 
v lupinici  
za otroke, starejše od 2 let

Igralna podloga z avtomobilčki
v kompletu: podloga, prometni znaki  
in 3 vozila v obliki živali,  
velikost podloge: 145 x 98 cm,  
za otroke, starejše od 2 let

Komplet 12 ponijev 
na voljo različne barve in velikosti, 

v kompletu z dodatki, 
za otroke, starejše od 3 let

na voljo  
tudi:

   

na voljo  
tudi:

   

na voljo tudi:

   

  
  

  
  

se premika

      

snema in predvaja 
zvoke

      

Preverite mnenja o naši ponudbi  
in delite svojega na

@pepcosipepcoslo



10EUR

10EUR

15EUR

15EUR

17EUR

Komplet Moon Loom
za izdelavo zapestnic, v kompletu: 

stojalo za pletenje, kavelj, zaponke, 
1800 elastik in navodila, za otroke, starejše od 6 let

Punčka Barbie  
Sladoledarna 
v kompletu: punčka Barbie, 
višina: 30,5 cm, 2 barvi plastelina, 
2 skledici, 2 korneta, 2 žlici, 
3 okraski, držalo 
za kornet in blagajna, za otroke, 
starejše od 3 let

Kraljevi par 
Enchantimals 
v kompletu: 2 punčki, 
2 živali in dodatki, za  
otroke, starejše od 4 let

Glava za friziranje
v kompletu pripomočki 

za urejanje frizure, 
za otroke, starejše od 3 let

Punčka Moya Mia z omaro
v kompletu: punčka, dodatki, dodatna obleka  
in omara z odpirajočimi se vrati ter policami, 
za otroke, starejše od 3 let

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



12EUR

9EUR

20EUR

17EUR

Komplet z dirkalno stezo Teamsterz 
v kompletu: dirkalna steza in avtomobilček,  
ki spremeni barvo v vodi, za otroke,  
starejše od 3 let

Komplet 
10 avtomobilčkov 
Teamsterz 
kovinski, v kompletu 
različni modeli avtomobilčkov, 
za otroke, starejše od 3 let

Avtomobilček 
v obliki morskega psa, 
s svetlobnimi in  
zvočnimi efekti, za otroke,  
starejše od 3 let, 
baterije so priložene

Parkirišče v kovčku Teamsterz
zložljivo, z ročajem, v kompletu z avtomobilčkom, 

za otroke, starejše od 3 let

Ponudba velja od 3. 11. 2022 do 16. 11. 2022.
začutite kakovost,  
            doživite ceno



12EUR

15EUR

15EUR

20EUR

25EUR
Dinozaver 

hodi, premika glavo, 
oddaja zvoke, 

velikost: 44,5 x 25,4 cm, 
za otroke, starejše od 3 let, 

baterije so priložene

Avtomobilček
na daljinsko upravljanje, razmerje 1:20, z lučmi  
in gibljivim vzmetenjem, za otroke, starejše od 3 let,  
baterije so naprodaj ločeno

Traktor 
s prikolico in gumijastimi kolesi,  
na daljinsko upravljanje, za otroke,  
starejše od 6 let, baterije so naprodaj ločeno

Igra Elektronska tarča  
lebdeče žogice

spretnostna igra, v kompletu: 2 pištoli,  
10 puščic in 10 stiropornih žogic, USB kabel, 

za otroke, starejše od 8 let

Plišasta igrača
na voljo: dinozaver ali žirafa, 
višina: 60 cm, za otroke, starejše od 
12 mesecev

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



3EUR4EUR

4EUR

2 50 EUR

6EUR

Prevleka za blazino 
na voljo različne barve in motivi, 

velikost: 40 x 40 cm

Prevleka za blazino 
na voljo različne barve, 

velikost: 40 x 40 cm

Prevleka za blazino 
z reliefnim vzorcem, 
na voljo različne barve, 
velikost: 40 x 40 cm

Prevleka za blazino 
z resicami, na voljo različne barve, 

velikost: 45 x 45 cm

Komplet 2 prevlek  
za blazino 
v kompletu ena barva, 
na voljo različne barve, 
velikost: 40 x 40 cm

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



33EUR
Vileda komplet za čiščenje Ultramax Turbo 
z vedrom 
za preprosto in natančno čiščenje, z udobno vrtljivo glavo,  
ki olajša manevriranje in krpo iz dveh vrst mikrovlaken, 
ki ne pušča sledi, v kompletu: teleskopski 3-delni ročaj, 
nastavek, krpa in vedro, dolžina ročaja: zložen 55 cm, 
izvlečen 122 cm, z nastavkom 130 cm, velikost nastavka: 34 x 10 cm, 
velikost vedra: 49 x 29 x 31,5 cm 

udobje 
in higiena

brezstično 
ožemanje

enostavno 
nameščanje 
krpe

učinkovit  
sistem 

ožemanja

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. 
Ponudba v posameznih trgovinah se lahko razlikuje glede na količino in 
razpoložljivost izdelkov. Nekateri izdelki bodo na voljo samo v izbranih 
trgovinah. Slike so simbolične in se lahko nekoliko razlikujejo od dejanskih 
izdelkov. PEPCO si pridržuje pravico do napak v primeru nepravilnosti ali 
odstopanj v videzu dejanskih izdelkov. Obiščite trgovine PEPCO in preverite 
odlične ponudbe ter odkrijte podrobnejše informacije o naših izdelkih!

@pepcosipepcoslo pepco.si


