
V SVOJ  
DOM VNESITE 

PRIDIH  
JESENI!

OPLEMENITITE SVOJ DOM  
S ČUDOVITO DEKORACIJO  

TER USTVARITE PRAVO  
JESENSKO VZDUŠJE

ČUDOVITI  
DODATKI ZA DOM 
NA DOSEGU ROK!

Ponudba velja od 17. 11. 2022 do 23. 11. 2022 oziroma do razprodaje zalog.

začutite kakovost,  
            doživite ceno



2 50 EUR

3EUR

3EUR

6EUR

Svečnik  
iz stekla,  
premer: 6,5 cm,  
višina: 16,5 cm

Namizna  
podloga  
z vzorcem in resicami,  
premer: 38 cm

Komplet  
4 namiznih podlog
s trakom za shranjevanje,  
velikost: 35 x 45 cm

Namizni prt 
velikost: 35 x 150 cm na voljo  

tudi:

   

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



2 50 EUR

15EUR

30EUR

3EUR

20EUR

Laterna 
kovinska,  z usnjenim  

ročajem, premer: 31 cm,  
višina: 27,5 cm

Prevleka  
za blazino 
iz umetnega  
krzna,  
velikost:  
40 x 40 cm

Pregrinjalo
s teksturo,  

velikost: 160 x 200 cm
Tabure 
mehak, z geometrijskim vzorcem,  
premer: 38 cm, višina: 38 cm

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



3EUR

4EUR

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

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


