
4EUR
Jedilni servis
iz keramike, 
izdelan iz dolomita, 
z reliefnim vzorcem, 
na voljo: skodelica, 
prostornina: 460 ml, višina: 11,3 cm, 
desertni krožnik, premer: 20 cm, 
skledica, premer: 14 cm 

HIT!

začutite kakovost,  
            doživite ceno

Ponudba velja od 23. 3. 2023 do 12. 4. 2023 oziroma do razprodaje zalog.

Praznična
miza



4EUR

5EUR

4EUR

4EUR

Skledica 
iz keramike, 
izdelana iz dolomita, 
z reliefnim vzorcem,  
premer: 14 cm

Skodelica 
iz keramike, 

izdelana iz dolomita, 
z reliefnim vzorcem, 
prostornina: 460 ml

Desertni 
krožnik

iz keramike, 
izdelan iz dolomita, 
z reliefnim vzorcem, 

premer: 20 cm

Ponudba velja od 23. 3. 2023 do 12. 4. 2023.
začutite kakovost,  
            doživite ceno



12EUR

5EUR

7EUR

15EUR

Komplet 4  
desertnih vilic
nerjaveče, z obeskom 
s prazničnim motivom

Podloga 
silikonska, s potiskom, 

velikost: 50 × 70 cm

Ponev 
s premazom proti prijemanju, z ergonomsko  

oblikovanim ročajem, ki je odporen na toploto, 
primerna za vse vrste kuhalnih plošč, 

 vključno z indukcijskimi, premer: 24 cm

Ponev 
s premazom proti prijemanju, 
z ergonomsko oblikovanim  
ročajem, ki je odporen na toploto, 
primerna za vse vrste kuhalnih plošč,  
vključno z indukcijskimi,  
premer: 28 cm 

na voljo  
tudi:

   

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

• za vse vrste  
kuhalnih plošč 
• motiv marmorja
• posoda ohranja ravno 
indukcijsko dno
• ergonomsko oblikovani 
ročaji, ki so odporni na 
toploto

G
ARA NCIJA

L E T A



4 50 EUR

4 50 EUR

3EUR

3EUR

3EUR

2 50 EUR

Desertni  
krožnik

iz keramike,  
z delikatnim 

reliefom,  
enobarven, 

premer: 19 cm

Skledica 
iz keramike, z delikatnim reliefom, na voljo: 

enobarvna ali s cvetličnim motivom, 
prostornina: 790 ml

Krožnik 
iz keramike, z delikatnim 
reliefom, enobarven,  
premer: 27 cm

Krožnik 
iz keramike, z delikatnim 
reliefom, s cvetličnim motivom, premer: 27 cm

Skodelica 
iz keramike, 
z delikatnim 

reliefom, 
na voljo: 

enobarvna, 
ali s cvetličnim 

motivom, 
prostornina: 460 ml

Desertni krožnik
iz keramike, z delikatnim 
reliefom, s cvetličnim 
motivom, premer: 19 cm

Preverite mnenja o naši ponudbi  
in delite svojega na

@pepcosipepcoslo



5EUR

6EUR

7EUR

3EUR

2EUR

Posoda 
iz keramike, s pokrovom, 
premer: 9,5 cm, višina: 9 cm

Pladenj 
kovinski, z izrezljanim  

detajlom na robu in  
reliefnim vzorcem na dnu, 

premer: 30 cm, višina: 5 cm

Vzglavnik 
z okrasnimi resicami 

ob robu, premer: 45 cm

Blazina  
za stol 

s potiskom, 
velikost: 

40 × 40 cmPrevleka  
za vzglavnik 
s potiskom, 
velikost: 
45 × 45 cm

na voljo  
tudi:

   

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

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI



5EUR

5EUR

6EUR

7EUR

3EUR

12EUR

Vodna pištola 
dolžina: 35 cm,  

za otroke, starejše od 3 let

Igralni komplet 4 v 1
za igre metanja, na voljo različice: 

metanje žogice z ježkom v tarčo,  
metanje žogice ali blazinice skozi luknjo,  

metanje blazinice na igralno ploščo,  
metanje obroča na stožec, 
za otroke, starejše od 3 let

Igrača prijemalka 
v obliki živalske glave, na voljo:  

dinozaver, krokodil ali morski pes,  
za otroke, starejše od 3 let

Komplet za badminton 
v kompletu: 2 loparja, velikosti: 26,5 × 29 × 2,5 cm, 
in 3 žogice

Vodna 
pištola 

v kompletu 
s steklenico, 

dolžina: 55 cm, 
združljiva 

tudi z drugimi 
plastičnimi 

steklenicami, 
za otroke,  

starejše od 
4 let

Komplet 200 
vodnih 
balonov
v posodi 
s črpalko,  
na voljo 
v različnih 
barvah

na voljo  
tudi:

   

na voljo  
tudi:

   

na voljo  
tudi:

Ponudba velja od 23. 3. 2023 do 12. 4. 2023.
začutite kakovost,  
            doživite ceno



10EUR

12EUR

15EUR

Hot Wheels mesto
v kompletu z avtomobilčkom, 
na voljo različni modeli, 
za otroke, starejše od 3 let

F1 dirkalnik 
na daljinsko upravljanje, premika 
se v vse smeri, merilo 1:18, 
na voljo različni modeli, 
za otroke, starejše od 6 let, 
baterije so naprodaj ločeno

Punčka Dream Ella 
Color Change 
prevlečena s pralno 
barvo z bleščicami, 
zapakirana 
v vrečki 
presenečenja, 
v kompletu 
7 dodatkov, 
višina: 29 cm, 
za otroke,  
starejše od 3 let

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



9EUR

10EUR

12EUR

Komplet plastelina Tačke na patrulji 
v kompletu: figura psa Maršala,  

model značke in mačke Cali, plastični nož, 
vedro, vrata gasilske postaje 

in 4 posodice s plastelinom

Plišasta igrača  
Tačke na patrulji 

na voljo: Bron, Sila ali Maršal,  
dolžina: 45 cm

Figura Tačke  
na patrulji
z dodatki, na voljo kompleti 
z različnimi junaki

© 2023 &TM Spin Master Ltd. All rights reserved.

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



20EUR
Igrača Tačke na patrulji 

na voljo: 3 plastični zložljivi avtomobilčki s figurami 
junakov iz risane serije Tačke na patrulji (Sila, Maršal, Bron), 

za otroke, starejše od 3 let

© 2023 &TM Spin Master Ltd. All rights reserved.

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



5EUR

6EUR

7EUR

7EUR

9EUR

4 50 EUR

4 50 EUR

4 50 EUR

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

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

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

Spodnji del 
trenirke 

100 % bombaž 
za dečke, 

z vrvico v pasu, 
žepi in potiskom  

Tačke na patrulji, 
velikosti:  

104–134 cm
Komplet  
za dojenčke
za deklice, 
v kompletu: 
majica, 100 % bombaž, 
in pajkice, 95 % bombaž 
in 5 % elastan,  
s potiskom Tačke na patrulji, 
velikosti: 74–98 cm

Komplet za dojenčke 
100 % bombaž
za dečke, v kompletu: 

polo majica in 
spodnji del trenirke, 

s potiskom 
Tačke na patrulji, 

velikosti: 74–98 cm

© 2023 &TM Spin Master Ltd. All rights reserved.

Ponudba velja od 23. 3. 2023 do 12. 4. 2023.
začutite kakovost,  
            doživite ceno



5EUR

5EUR

6EUR

6EUR

9EUR

9EUR
Srajca 

100 % bombaž 
za dečke, z ovratnikom, 

zapenjanje z gumbi, enobarvna, 
velikosti: 104–134 cm

Hlače
98 % bombaž in 2 % elastan, 

za dečke, z naramnicami 
in žepi, enobarvne, 

velikosti: 104–134 cm

Krilo 
nagubano, s podlogo 
iz tila in potiskom, 
velikosti: 104–134 cm

Srajca 100 % bombaž 
za deklice, z ovratnikom, 
naborki in zapenjanjem z gumbi,  
enobarvna, velikosti: 104–134 cm

Obleka 
z naborki na ramenih, 
nabrana v pasu, s potiskom, 
velikosti: 104–134 cm

Obleka 
približno 100 % bombaž, z naborki na ramenih, 
dvoplastno krilo iz tila s potiskom 
zlatih srčkov, velikosti: 104–134 cm

na voljo  
tudi:

   

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



5EUR

5EUR

6EUR

7EUR

7EUR

9EUR

4 50 EUR

Kavbojke 
za dečke, z elastiko 
in vrvico v pasu, 
z žepi, 
velikosti: 104–134 cm

Srajca za dojenčke 
100 % bombaž 
za dečke, s stoječim  
ovratnikom in žepom,
zapenjanje z gumbi, 
enobarvna, velikosti:  
74–98 cm

Hlače 
95 % bombaž in 5 % elastan, 
za dečke, z žepi, enobarvne,  
velikosti: 134–170 cm

Srajca 
100 % bombaž
za dečke, 
z ovratnikom 
in trakovi 
za vihanje 
rokavov, s 
črtastim vzorcem, 
velikosti: 134–170 cm

Polo majica 
100 % bombaž 

za dečke, z ovratnikom, 
zapenjanje z gumbi,  

s potiskom, velikosti: 134–170 cm

Polo majica 
100 % bombaž 

za dečke,  
s kontrastnimi črtami  

na ovratniku in rokavih,  
zapenjanje z gumbi, 
velikosti: 104–134 cm

Preverite mnenja o naši ponudbi  
in delite svojega na

@pepcosipepcoslo



5EUR

6EUR

7EUR

7EUR7EUR 10EUR

4EUR

Obleka 
nabrana v pasu, na voljo: 100 % viskoza, 
z elastikami na vratnem izrezu in rokavih, s karirastim vzorcem 
ali z zgornjim delom, 100 % bombaž, ter krilom, 95 % bombaž in  
5 % elastan, z izrezom v obliki srca, velikosti: 134–170 cm

Jeans krilo 
z elastiko v pasu in žepi, 
velikosti: 134–170 cm

Majica 100 % bombaž
za deklice, s potiskom Smiley,  

velikosti: 134–170 cm

Obleka za dojenčke 
100 % bombaž 
za deklice, z naborki 
na ramenih, s podlogo, 
nabrana v pasu, 
z okrasnim vezenjem 
in izrezanimi detajli, 
velikosti:  
74–98 cm

Jopa za dojenčke 
100 % bombaž 
za deklice, 
zapenjanje z gumbi, 
z našitimi okraski, 
velikosti: 74–98 cm

Majica 100 % bombaž 
za deklice, z izrezanimi 

detajli na rokavih, enobarvna, 
velikosti: 104–134 cm

Srajčna obleka 
55 % viskoza in 45 % bombaž, 

z ovratnikom, nabrana 
v pasu, zapenjanje z gumbi, 

enobarvna, velikosti: 134–170 cm

na voljo  
tudi:

   

na voljo  
tudi:

   

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



6EUR

6EUR

10EUR

3EUR

12EUR

Obleka 
97 % bombaž 
in 3 % elastan, 
ravnega kroja, 
s ¾ rokavi 
in razporki  
na straneh, 
s črtastim  
vzorcem,  
velikosti: 36–44

Obleka 
100 % 

viskoza 
z ovratnikom, 

nabrana 
v pasu, 

z elastikami 
na rokavih, 
zapenjanje 

z gumbi, 
s potiskom, 

velikosti:  
36–44

Majica 100 % bombaž
za ženske, s čipkastimi 

detajli na ramenih, 
okrasnimi kamenčki in potiskom, 

velikosti: S–XXXL

Majica 
95 % viskoza in 5 % elastan, 
za ženske, s potiskom,  
velikosti: S–XXXL

Top 
95 % bombaž 

in 5 % elastan, 
enobarven, 

velikosti: S–XXL

Ponudba velja od 23. 3. 2023 do 12. 4. 2023.
začutite kakovost,  
            doživite ceno



7EUR

9EUR

9EUR

9EUR

10EUR

Obleka 
100 % bombaž

s spuščenim pasom 
in naborkom, enobarvna, 

velikosti: 36–44

Srajca 
100 % viskoza
za ženske, z V izrezom, 
z gubami na zadnji strani, 
zapenjanje z gumbi, 
enobarvna,  
velikosti: 36–46

Jeans 
krilo 

z žepi in razporkom  
na sprednji strani,  

velikosti: S–XXL

Hlače 
iz bengalina, za ženske, 

s širokim elastičnim pasom in  
črtastim vzorcem, velikosti: 36–44

Srajca 
za ženske, z ovratnikom 
in zavihanimi rokavi, 
zapenjanje z gumbi, 
z delikatnim pikčastim  
motivom, 
velikosti: 36–46

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



25EUR
Oclean P1 sonična 

zobna ščetka 
72.000 gibov na minuto, 

3 programi ščetkanja, 2-minutni časovnik, 
indikator napolnjenosti baterije, 

30-dnevna življenjska doba baterije, 
polnilna USB postaja, 

v kompletu: ščetka, nastavek, 
USB polnilna postaja in navodila za uporabo

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

DOLGO 
DELO-
VANJE 

BATERIJE

ŠČITI DLESNI 
IN SKLENINO

PATENTIRANI 
MAGLEV MOTOR

30 dni delovanja 
po 1 polnjenju, 
hitro polnjenje 

v 2 h

oblika W 
se prilega 
obliki zoba

vlakna 
DuPont Tynex ®

3 PROGRAMI
za različne potrebe 
vaših zob

Beljenje

Občutljivo

Standardno 
čiščenje

do

72.000
soničnih 
gibov/min


