Aeg muutusteks
KUUM!
VAATA
PAKKUMISI!

Uus kollektsioon annab		
kodule uue ilme!
Diivanipadi

saadaval mõõtmetes:
35 x 50 cm või 43 x 43 cm

5

€

Pleed

mõõtmed: 150 x 200 cm

7

€

Pakkumised
kehtivad

29.12.2020 –
13.01.2021
või kuni kaupa jätkub

2

€

Kokkuvolditav kast
mõõtmed: 30 x 30 x 30 cm

OSTA MURETULT
TOOTED VÕIB 30 PÄEVA JOOKSUL TAGASTADA*

30

Lõhnaküünal

klaasis, kaanega,
granaatõuna lõhnaga,
ø 10,3 cm, kõrgus: 10,3 cm

Pildiraam

valikus: fotodele suuruses
10 x 15 cm – 1,30 €,
15 x 20 cm – 1,80 €
või multiraam kaheksale
10 x 15 cm suuruses fotole – 5 €,
valikus hõbedane või kuldne

Al

1
Küünlaalus
keraamiline,
teeküünaldele,
valikus hõbedane
või kuldne,
ø 10,5 cm,
kõrgus: 9 cm

2

5

€

klaasist, kaane ja
lillelise pealetrükiga,
mõõtmed: 19,2 x 13 x 7 cm

30
€

metallist, sanga ja
klaasakendega, valikus:
9,5 x 10,2 x 19 cm – 5 €,
13,5 x 14,2 x 25,5 cm – 7 €
või 17 x 18,2 x 37,7 cm – 12 €,
LED-tuled ei kuulu komplekti

€

Al

5
metallist, valikus:
ristkülikukujuline, mõõtmed:
30,5 x 15 x 1,5 cm – 6 €
või ümmargune, ø 32 cm,
kõrgus: 6,5 cm – 10 €

€

EHTEKARP

latern

50

dekoratiivne nõu

4

Al

6

€

€

VAATA UUSI KOLLEKTSIOONE PEPCO.EE
pepco.ee

pluus

kleit

95% viskoosi ja
5% elastaani,
õlgadel
dekoratiivsed
kuldsed nööbid,
pikema ümara
tagaosaga,
ühevärviline,
suurused:
S–XXL

6

6

100% viskoosist,
krae, nööpide ja
taljet rõhutava vööga,
väikeste täppidega muster,
suurused: 36–44

10

€

€

pluus

pikema seljaosa
ja ümara
alläärega,
pealetrükiga,
suurused:
S–XXXL

10

€

Teksad

kõrge puuvillasisaldusega,
venivad, sirge lõike
ja viie taskuga,
suurused: 36–44

Tunne end

alati mugavalt!
jeggings’ id

kõrge puuvillasisaldusega,
venivad, laia ja mugava
vöökohaga, suurused: 36–44

7

€

pluus

puuvillane,
pikema ümara
seljaosaga,
triibuline, kirjaga,
suurused: S–XXL

7

€

€

PAKKUMISED
kehtivad 29.12.2020 kuni 13.01.2021
www.pepco.pl

VÄHEMA EEST ROHKEM… IGA PÄEV

7

7
€

€

särk

avara lõikega,
krae, rinnataskute
ja nööpidega,
lillelise pealetrükiga,
suurused: 36–46

särk

100% viskoosist,
avara lõikega,
suurused: 36–46,
valikus: V-kaeluse
ja pealetrükiga
või krae,
rinnataskute,
nööpide ja üles
keeratud
varrukatega,
ühevärviline

10

sviiter
€

ülaosa kaunistab õhuline
kootud muster,
kaelus tagant V-lõikeline,
suurused: S–XXL

100% PUUVILLANE
TEKSAKLEIT
avara lõikega,
nelja tasku,
üles keeratud varrukate
ja ümara alläärega,
suurused: 36–44

12

€
€

T-särk

95% puuvilla ja 5% viskoosi,
esiosal lillelise pealetrükiga
valge riba, seotav alläär,
suurused: S–XXL

5

€

10

€

kleit

žakaarkangast,
kehasse
töödeldud,
taskutega,
suurused:
36–44

Jälgi uudiseid ja jäta oma tagasiside

facebook.com
/PEPCOee

Retuusid
100% puuvillane
dressipluus

tüdrukutele, 95% puuvilla
ja 5% elastaani, mugava vöökohaga,
säärel pealetrükk,
suurused: 134–164 cm

4

tüdrukutele,
pealetrüki ja
viimistlemata alläärega,
suurused: 134–164 cm

5

5

€

€

Uued puuvillased
tooted
€

on alati kuum kaup!

jeggings’ id

tüdrukutele, kõrge
puuvillasisaldusega,
venivad, liibuvad
ja mugavad,
suurused:
134–164 cm

100% puuvillane
kapuutsiga
dressipluus
poistele,
3D-pealetrükiga,
suurused: 134–170 cm

7

€

5

€

100% puuvillane
pikkade varrukatega
T-särk
poistele, foto pealetrükiga,
varrukatel kiri,
suurused: 134–170 cm

TEKSAD

poistele, kõrge
puuvillasisaldusega,
venivad, sirge lõike ja
üles keeratud säärtega,
suurused: 134–164 cm

5

€

PAKKUMISED
kehtivad 29.12.2020 kuni 13.01.2021
www.pepco.pl

VÄHEMA EEST ROHKEM… IGA PÄEV

2

€

Pikkade
varrukatega
T-särk
poistele,
99% puuvilla
ja 1% viskoosi,
pealetrükiga,
suurused:
98–134 cm

100% puuvillane
pikkade
varrukatega
T-SÄRk
poistele, kamuflaaži
pealetrüki ja
dinosaurusekujulise
kirjaga,
suurused: 104–134 cm

2

50
€

Pikkade varrukatega
T-särk

tüdrukutele, 100% puuvillane
või kõrge puuvillasisaldusega,
pealetrükiga, suurused: 104–134 cm

retuusid

2

50

tüdrukutele, 95% puuvilla
ja 5% elastaani, pealetrükiga,
suurused: 98–134 cm

€

2

50

4

€

100%
puuvillased
dressipüksid

poistele, pinguldatava
vöökohaga, säärel kiri,
suurused: 104–134 cm

€

100% puuvillane
pikkade
varrukatega
T-särk
tüdrukutele, pealetrükiga,
suurused: 98–134 cm

2

€

VAATA UUSI KOLLEKTSIOONE PEPCO.EE
pepco.ee

Teksad

beebitüdrukutele, 97% puuvilla ja 3% elastaani,
taskutega, narmastega sääred,
suurused: 74–98 cm

5
4

€

€

Kapuutsiga dressipluus
beebitüdrukutele, soe ja käe
all meeldiv katsuda,
voodri ja kõrvadega kapuuts,
lukuga, suurused: 74–98 cm

100% puuvillane
pikkade varrukatega
T-särk
beebitüdrukutele, pealetrükiga,
suurused: 80–98 cm

2

100% PUUVILLANE Pikkade
varrukatega T-särk

beebipoistele, pealetrükiga,
suurused: 80–98 cm

2

€

100% puuvillane
dressipluus
beebipoistele,
pealetrükiga,
varrukatel triibud,
suurused: 74–98 cm

4

€

€

2

50
€

Retuusid

beebitüdrukutele,
95% puuvilla ja 5% elastaani,
sooja voodriga, pealetrükiga,
suurused: 74–98 cm

2

50
€

100% puuvillased
püksid
beebipoistele, pinguldatava
vöökohaga, pealetrükiga,
suurused: 74–98 cm

ALLAHINDLUSED SADADELE TOODETELE
avasta sajad allahinnatud tooted riiete,
aluspesu, vannitoa, elutoa, lastetoa,
köögi ning söögitoa osakondadest

SOODUSTUSED
KUNI

PAKKUMISED KEHTIVAD ALATES 27.12.2020, KUNI KAUPA JÄTKUB

VÄHEMA

EEST ROHKEM

…IGA PÄEV

JÄLGI UUDISEID

FACEBOOK.COM
/PEPCOEE

PEPCO.EE

KLIENDITEENINDUSE
OSAKOND:
INFO.EE@PEPCO.EU
Kauba kogus on piiratud. Suure
nõudluse tõttu võib juhtuda, et mõni
toode müüakse välja juba esimesel
päeval. Erinevates PEPCO kauplustes
võidakse pakkuda erinevaid suurusi,
värve või tootemudeleid.

OSTA MUREVABALT

30
30 PÄEVA JOOKSUL
TASUTA TAGASTAMINE
* TAGASTAMISE REEGLID
LEIAD
WWW.PEPCO.EE

