
4EUR

4 50
EUR

Majica
100 % bombaž 
za deklice, 
s potiskom Mini Miške
in Daisy, velikosti:
104–134 cm

Majica
100 % bombaž 

za dečke, 
s potiskom Pepeta,

velikosti: 134–170 cm

HIT!
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Ponudba velja od 2. 1. 2023 do 11. 1. 2023 oziroma do razprodaje zalog.

začutite kakovost, 
            doživite ceno



5EUR

5EUR

5EUR

4EUR

3EUR

3EUR

7EUR

Majica za dojenčke
100 % bombaž 
za dečke,
s potiskom Tik in Tak, 
velikosti: 80–98 cm

Majica 
za dojenčke

100 % bombaž 
za dečke,

s potiskom
Miki Miške, velikosti:

80–98 cm

Pulover s kapuco 
za dojenčke
100 % bombaž 
za dečke, zapenjanje na zadrgo,
s potiskom Tik in Tak, 
velikosti: 74–98 cm

Majica ali spodnji del
trenirke za dojenčke

100 % bombaž 
za dečke, s potiskom

Medvedka Pu in prijateljev,
na voljo: majica ali hlače

z vrvico v pasu,
velikosti: 74–98 cm

Spodnji del
trenirke za 
dojenčke
100 % bombaž
za dečke, z vrvico v pasu 
ter s potiskom Tik in Tak, 
velikosti: 74–98 cm

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

Bodi za dojenčke 
95 % bombaž in 5 % elastan,

za dečke, na voljo: s potiskom
Medvedka Pu in prijateljev

ali Miki Miške,
velikosti: 62–92 cm

Pravljični
sopotniki!
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Ponudba velja od 2. 1. 2023 do 11. 1. 2023.
začutite kakovost, 
            doživite ceno



5EUR

5EUR 4EUR

4EUR

4EUR

3EUR

3EUR

7EUR

Majica 
za dojenčke

100 % bombaž 
za deklice,
s potiskom

Muce Marie,
velikosti:

80–98 cm

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

Spodnji del trenirke
za dojenčke

100 % bombaž 
za deklice,

z vrvico v pasu in
s potiskom Dumbo,
velikosti: 74–98 cm

Pulover s kapuco
za dojenčke

100 % bombaž 
za deklice,

zapenjanje na zadrgo, s 
potiskom Muce Marie,

velikosti: 74–98 cm

Pajkice 
za dojenčke 
95 % bombaž
in 5 % elastan,
za deklice,
s potiskom 
Mini Miške in Daisy,
velikosti: 74–98 cm

Pajkice 
za dojenčke 
95 % bombaž in 5 % elastan,
za deklice,
s potiskom Muce Marie, 
velikosti:
74–98 cm

Bodi za dojenčke 
95 % bombaž in 5 % elastan, za deklice,
na voljo: s potiskom Muce Marie,
Bambija ali Mini Miške,
velikosti: 62–92 cm

Majica za dojenčke
100 % bombaž 

za deklice,
s potiskom Mini Miške,

velikosti:
80–98 cm

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



4EUR7EUR

7EUR

4 50
EUR

10EUR

9EUR

Pulover 
100 % bombaž,
za deklice,
s potiskom Mini Miške,
velikosti: 104–134 cm

Majica 100 % bombaž 
za deklice, na voljo:
z dolgimi rokavi in
s potiskom Daisy
ali s kratkimi rokavi in
s potiskom
Mini Miške in Daisy,
velikosti: 104–134 cm

Pajkice 
95 % bombaž

in 5 % elastan,
za deklice,
s potiskom
Mini Miške

in Daisy,
velikosti: 

104–134 cm

Spodnji del trenirke
100 % bombaž 

za deklice, z vrvico v pasu,
žepi in s potiskom

Mini Miške in Daisy,
velikosti: 104–134 cm

Pulover 100 % bombaž
za deklice, zapenjanje na zadrgo,
s potiskom Mini Miške in Daisy,
velikosti: 104–134 cm

Superge
za deklice,
zapenjanje na ježka,
z motivi
Mini Miške,
velikosti: 22–31

Odkrijte čarobni svet
Disneyjevih junakov
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Preverite mnenja o naši ponudbi 
in delite svojega na

@pepcosipepcoslo



7EUR

 od

4EUR

4EUR

4EUR

7EUR

7EUR

10EUR

Spodnji del trenirke
100 % bombaž 

za dečke, z vrvico
v pasu, žepi

in s potiskom
Miki Miške,

velikosti: 104–134 cm

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

Majica 100 % bombaž 
za dečke, s potiskom
Miki Miške in Jake Racmana,
velikosti: 104–134 cm

Pulover ali spodnji del
trenirke 100 % bombaž 
za dečke, s potiskom
Spiderman, na voljo: pulover – 7 EUR
ali hlače z vrvico v pasu in žepi – 7 EUR,
velikosti: 104–134 cm

Pulover s kapuco
ali spodnji del
trenirke
100 % bombaž 
za dečke, s potiskom
Miki Miške in Jake Racmana,
na voljo: hlače z vrvico
v pasu in žepi – 7 EUR
ali pulover z zapenjanjem na zadrgo – 9 EUR,
velikosti: 104–134 cm

Superge 
za dečke, zapenjanje na ježka,

z motivi Miki Miške,
velikosti: 22–32

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



6EUR

10EUR

10EUR

11EUR

4 50
EUR

2 50
EUR

Majica
100 % bombaž 

za deklice,
s potiskom

Mini Miške ali Daisy,
velikosti: 134–170 cm

Spodnji del 
trenirke

100 % bombaž 
za deklice, 

z vrvico v pasu, žepi
in s potiskom

Miki Miške,
velikosti: 134–170 cm

Pulover s kapuco
100 % bombaž 

za deklice,
s kenguru žepom

in potiskom
Miki Miške,

velikosti: 134–170 cm

Pajkice
95 % bombaž in 5 % elastan,
za deklice, s potiskom 
Miki Miške in Mini Miške,
velikosti: 134–170 cm

Superge 
za deklice, z vezalkami

in zapenjanjem na ježka,
z motivi

Mini Miške,
velikosti: 32–37

Komplet 3
elastik za lase 
na voljo z različnimi motivi
Disneyjevih junakov,
univerzalna velikost

na voljo 
tudi:
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Ponudba velja od 2. 1. 2023 do 11. 1. 2023.
začutite kakovost, 
            doživite ceno



10EUR

10EUR

11EUR

10EUR

4 50
EUR

Spodnji del trenirke
100 % bombaž 

za dečke, z vrvico
v pasu, z dvema stranskima 
žepoma in enim na hlačnici,

s potiskom Pepeta,
velikosti: 134–170 cm

Pulover
100 % bombaž 
za dečke, 
s potiskom Vojne zvezd,
velikosti: 134–170 cm

Spodnji del 
trenirke
100 % bombaž 
za dečke, z vrvico
v pasu, žepi
in s potiskom
Vojne zvezd, velikosti:
134–170 cm

Superge 
za dečke, z vezalkami in zapenjanjem
na ježka, z motivi
Miki Miške, velikosti: 33–39

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

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



5EUR

12EUR

12EUR

6EUR

6EUR

10EUR

2 50
EUR

Majica
100 % 

bombaž 
za ženske,

s potiskom
Mini Miške,

velikosti:
S–XXL

Majica
100 % bombaž 
za ženske, 
s potiskom Miki Miške,
velikosti: S–XXL

Pulover s kapuco 
za ženske, 

s potiskom Miki Miške
in Mini Miške,

velikosti: S–XXL

Spodnji del
trenirke
za ženske,
z žepi in s
potiskom Mini Miške,
velikosti: S–XXL

Superge 
za ženske, z vezalkami,
z motivi
Miki Miške, velikosti:
36–41

Torba 
iz blaga, z ročaji,

na voljo: 
s potiskom Miki Miške,

Bambija ali Daisy

Obesek 
za ključe 
kovinski,
na voljo v obliki različnih 
Disneyjevih junakov
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Izkoristite udobno nakupovanje!
Kupljene izdelke lahko vrnete v roku 30 dni.*



6EUR12EUR

12EUR

12EUR

Majica 100 % bombaž 
za moške, s potiskom Miki Miške ali
Jake Racmana, velikosti: S–XXL

Pulover 
za moške, iz 45 %
recikliranega poliestra,
s potiskom
Marvel,
velikosti:
S–XXL

Spodnji del 
trenirke 
za moške, iz 45 %
recikliranega poliestra,
s potiskom Marvel, 
velikosti: S–XXL

Čarobne modne kombinacije
po neverjetnih cenah!

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



4EUR
5EUR

6EUR

4 50
EUR

6EUR

7EUR

Pižama
100 % bombaž 
za deklice, 
s potiskom Dumbo
ali Miki Miške in prijateljev,
velikosti: 92–128 cm

Copati 
za deklice, zapenjanje na ježka, z
motivi Muce Marie, velikosti: 22–31

Komplet 3 spodnjih hlačk
95 % bombaž in 5 % elastan, za deklice,
z motivi Disneyjevih junakov, v kompletu 
različni motivi, na voljo velikosti: 92–128 cm
ali 134–176 cm

Komplet 5 spodnjih 
hlačk 100 % bombaž
za deklice, z motivi 
Disneyjevih junakov,
v kompletu različni motivi,
na voljo velikosti:
92–128 cm ali 134–176 cm

Komplet 5 parov nogavic 
z visoko vsebnostjo bombaža in z dodatkom 
elastana, za deklice, z motivi Disneyjevih junakov,
v kompletu različni motivi, na voljo velikosti:
23–30 – 4 EUR ali 31–38 – 4,5 EUR 

Pižama
100 % bombaž 
za deklice, na voljo:
s potiskom
Mini Miške in Miki
Miške ali Daisy, velikosti: 134–176 cm

na voljo 
tudi:

na voljo 
v kompletu:

31–38

na voljo 
v kompletu:
134–176 cm

na voljo 
v kompletu:
134–176 cm
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Ponudba velja od 2. 1. 2023 do 11. 1. 2023.
začutite kakovost, 
            doživite ceno

19.HCN.94611

20.HCN.15789

20.HCN.15789



4 50
EUR

 od

5EUR

6EUR

6EUR

6EUR

7EUR

Pižama
100 % bombaž 
za dečke,
na voljo:
s potiskom
Miki Miške
in prijateljev
ali
Spiderman,
velikosti:
92–128 cm

Copati 
za dečke,

zapenjanje na ježka,
z motivi Iron Man,

velikosti: 22–32

Komplet 2 boksaric 
95 % bombaž in 5 % elastan,
za dečke, na voljo:
s potiskom Jake Racmana
ali Vojne zvezd, 
v kompletu različni motivi, 
velikosti: 134–176 cm

Komplet 5 parov nogavic 
z visoko vsebnostjo bombaža in z dodatkom
elastana, za dečke, v kompletu različni motivi, 
na voljo motivi: 
Vojna zvezd, velikosti: 31–42 – 5 EUR 
ali Disney, velikosti: 23–30 – 4,5 EUR

Pižama
100 % bombaž 
za dečke, na voljo:
s potiskom
Vojne zvezd ali
Jake Racmana,
velikosti:
134–176 cm

Komplet 2 boksaric 
95 % bombaž in 5 % elastan,

za dečke, na voljo:
s potiskom

Miki Miške in prijateljev
ali Spiderman,

v kompletu različni motivi,
velikosti: 92–128 cm

na voljo 
tudi:

na voljo 
v kompletu:
23–30 cm

na voljo 
v kompletu:

na voljo 
v kompletu:

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

17.HCN.25884

17.HCN.25884

SHGO 045544



5EUR

6EUR

7EUR7EUR

7EUR

9EUR

10EUR
Pižama 

100 % bombaž 
za moške, na voljo: 

s potiskom 
Vojne zvezd 

ali Miki Miške, 
velikosti: 

M–XXL

Spalna srajca 
za ženske, na voljo: 100 % bombaž, 
s potiskom Mini Miške 
in Miki Miške ali iz bombaža, s 
potiskom Dumbo, velikosti: S–XXL

Pižama  
za ženske, na voljo: 
iz bombaža in 
s potiskom Mini Miške 
ali iz 100 % bombaža in 
s potiskom Daisy, 
velikosti: S–XL

Komplet 2 boksaric 
95 % bombaž in 5 % elastan, za moške, 
s potiskom Miki Miške  
in Jake Racmana, v kompletu različni  
motivi, velikosti: S–XXL

Komplet  
5 parov nogavic 

z visoko vsebnostjo 
bombaža in z dodatkom elastana, 

z motivi Disneyjevih junakov, 
v kompletu različni motivi, na voljo:  

za ženske, velikosti: 35–38, 39–42 
ali za moške, velikosti: 39–42, 43–46

Copati* 
za ženske,  
s potiskom 
Mini Miške, 
velikosti: 36–41

Natikači 
za moške, z 
motivi Vojne zvezd, 
velikosti: 40–46

* Izdelek bo na voljo od 30. 3. 2023.

na voljo  
tudi:

   

na voljo  
tudi:

   

na voljo  
v kompletu: 

39–46
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Preverite mnenja o naši ponudbi  
in delite svojega na

@pepcosipepcoslo

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

18.HCN.35837 HOHENSTEIN HTTI



5EUR

4EUR

4EUR

6EUR

9EUR

10EUR

10EUR

Hranilnik 
v obliki
glave Miki Miške,
velikost: 15,5 × 14 × 3 cm

Stenska ura 
z motivi
Miki Miške,
velikost:
33,7 × 33,15 × 2 cm

Plišasta 
igrača 
z zvočnimi efekti,
na voljo v obliki
različnih
Disneyjevih
junakov,
višina: 30 cm

Košara 
z ročaji in s

potiskom Miki
Miške in prijateljev,

velikost: 38 × 26 × 28 cm

Vreča 
za shranjevanje,
z ročaji in s potiskom 
Miki Miške in prijateljev,
premer: 35 cm, 
višina: 50 cm

Odeja 
z enostranskim

potiskom 
Miki Miške 

in prijateljev,
velikost: 130 × 170 cm

Prevleka za blazino 
s potiskom
Miki Miške in prijateljev,
velikost: 45 × 45 cm

Pravljični svet v vaši sobi!

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

SH025 179771 TESTEX



5EUR

4EUR

6EUR

7EUR

10EUR

10EUR

Preproga 
s potiskom Miki Miške

in Mini Miške, velikost: 60 × 90 cm

Odeja 
z enostranskim

potiskom Miki Miške
in prijateljev, velikost:

130 × 170 cm

Razpršilnik dišav 
v kompletu: paličice in 80 ml eteričnega

olja, s potiskom Mini Miške

Umetna roža 
v keramičnem lončku,
s potiskom
Miki Miške in prijateljev,
premer: 7,5 cm, višina: 12 cm

Dišeča sveča
v stekleni posodi s pokrovom,

s potiskom Mini Miške,
premer: 10,3 cm, višina: 10,3 cm

Blazina 
s potiskom
Miki Miške in prijateljev,
velikost: 45 × 45 cm
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Ponudba velja od 2. 1. 2023 do 11. 1. 2023.
začutite kakovost, 
            doživite ceno

SH025 179771 TESTEX



4EUR

4EUR6EUR

7EUR

Namizna podloga 
s potiskom Miki Miške

ali Mini Miške, premer: 38 cm

Steklenica 
s pokrovom z ročajem,

na voljo: 
s potiskom Miki

Miške in Plutona ali
Mini Miške in Daisy,
prostornina: 650 ml

Komplet 4 kosov 
jedilnega pribora 
iz nerjavečega jekla,
v kompletu:
žlica, vilica,
nož in žlička,
z motivi
Miki Miške

Komplet za otroke  
s potiskom Miki Miške in prijateljev,

v kompletu: plitvi krožnik, premer: 20,7 cm,
skleda, premer: 15,3 cm, prostornina: 320 ml 

in lonček, prostornina: 270 ml

Čarobni
dodatki

v vaši
kuhinji!

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



©Disney © Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard. © & ™ Lucas�lm Ltd. ©2023 MARVEL

5EUR

5EUR4EUR

4EUR

Komplet 2 posodic za malico 
z elastiko, na voljo:

s potiskom Miki Miške
in Plutona ali Mini Miške in Daisy,

velikost: 18,5 × 10 × 10 cm

Komplet 4 kozarcev 
s potiskom
Miki Miške in prijateljev,
v kompletu različni motivi,
prostornina: 280 ml

Modelček za peko 
na voljo: v obliki glave
Mini Miške, rdeč, velikost:
20,6 × 19,7 × 4 cm ali glave Miki Miške,
črn, velikost: 20,6 × 19,2 × 4 cm 

Skleda 
s potiskom
Miki Miške in prijateljev,
premer: 19 cm, 
prostornina: 540 ml

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




