
5 €
Rätik 
mikrokiust, 
kokkuvolditav, 
veniva kummiga, 
mõõtmed: 
90 x 180 cm

4 €Rannarätik  
pealetrükiga, 

mõõtmed: 86 x 170 cm
KUUM!

valikus ka: 

    

valikus ka: 

    

Pakkumine kehtib 17.06.2021-30.06.2021 või kuni kaupa jätkub.

SUVEKOLLEKTSIOON
VÄHEMA EEST ROHKEM… IGA PÄEV



7 €

6 € Ujumisrõngas
täispuhutav, valikus: fl amingo, 
luik, laama või ükssarvik, 
sädelev, ø 102–104 cm, 
vanusele 3+  

20 €
Bassein
täispuhutav, mõõtmed: 
260 x 175 cm, vanusele 6+

Kolme rõngaga bassein 
täispuhutav, Minni või 
Ämblikmehe pealetrükiga, 
ø 120 cm, kõrgus 22 cm, vanusele 3+ 

5 €
Ujumismadrats
täispuhutav, 
vikerkaarevärviline, 
mõõtmed: 183 x 69 cm

10 €
Kolme rõngaga bassein
täispuhutav, vikerkaarevärviline, 
ø 152 cm, kõrgus 30 cm, vanusele 3+ 

Ujumismadrats
täispuhutav, valikus: 

ananass, mõõtmed: 154 x 88 x 21 cm 
või arbuus, mõõtmed: 180 x 90 cm, 

vanusele 14+

7 €

valikus 
ka: 
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2 €50

Seebimulli-
vedelik
1 l

Veepüstol
pikkus 68 cm, vanusele 3+

4 € Jalgpall 
kahekihiline

10 €
Jalgpallivärav
aeda, laius 120 cm, 
kõrgus 80 cm, 
sügavus 40 cm, 
vanusele 3+

5 €
Veepommid, 300 tk 
pumbaga pudelis, 
erinevad värvid5 €

Reketid, 2 tk
pehme ja veniva palliga, 
elastse võrguga palli 
õhku laskmiseks

7 €

KUUM!Reklaamlehes näidatud tooted leiad kauplusest märkega 

valikus ka: 



4€

 al

Rannamatt
mugavate sangade 
ja kinnitusega, pealetrükiga, 
valikus: ühele inimesele, 
saadaval 4 mustrit, 
mõõtmed: 90 x 180 cm – 4 €, 
kahele inimesele, 
saadaval 2 mustrit, 
mõõtmed: 150 x 200 cm – 6 €

2 €
Pudel
puuviljahoidikuga, 
maht 700 ml

23 €
 al

Kohver
ABS materjal, 360° pöörleva 4 rattaga, 

koodluku, voodri, sisetasku 
ja teleskoopsangaga, sees rihmad, valikus: 

S – 48 x 35 x 22,5 cm, maht 37,8 l – 23 €,
M – 58,5 x 41 x 25,5 cm, maht 61,2 l – 33 €, 
L – 68,5 x 47 x 28,5 cm, maht 91,8 l – 38 €

4 €
Reisipadi
pehme, mõnusa kattega, 
trukiga, ühel küljel 
pealetrükk, teine 
külg ühevärviline

17 
al

€

Kohver 
EVA materjal, lukuga, 
2 ratta, koodluku, 
väli- ja sisetaskute ning 
teleskoopsangaga, valikus: 
S – 45,5 x 32 x 21 cm, 
maht 30 l – 17 €,
M – 56 x 37 x 23 cm, 
maht 47 l – 20 €, 
L – 66,5 x 42 x 25 cm, 
maht 69 l – 25 €

2 €

Reisitopsid 
luku ja pealetrükiga 

kotis, komplektis:
4 pudelit, 100 ml 

ja 3 topsi, 10 ml Koodlukuga

valikus ka: 

    

valikus ka: 

    

90 x 180 cm
valikus ka: 

        

valikus ka: 

    

150 x 200 cm
valikus ka: 

   

valikus ka: valikus ka: valikus ka: valikus ka: valikus ka: 
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2 €50

4 €
Prügikühvel 
ja hari 
komplektis: 
riputusaasaga hari, 
libisemiskindla 
silikoonist varrega, 
mis ei määrdu ja
prügikühvel, harja 
puhastamiseks 
mõeldud sakilise 
servaga

Dosaatoriga hari
kummist nupu abil saab 
pesuvedelikku doseerida, 
mugav käes hoida 

5 €
Hari 

riputusaasaga, 
libisemiskindla 

silikoonist varrega, 
mis ei määrdu

CURVER korv
ideaalne valik vannituppa, 
organiseerimiseks, 
sangadega, valikus: 
maht 3,5 l – 2 €, 
maht 12 l – 4 €, 
maht 30 l – 7 €

2 €
 al

Pesuhari
riputusaasaga, libisemiskindla 

silikoonist varrega, mis ei määrdu, 
valikus: ümar, nõudepesuks – 1,30 €, 

kitsas, pudelite pesuks – 1,30 €, 
pikk, universaalne – 1,80 €

1 
al

€

30

   

Jälgi uudiseid ja jäta oma tagasiside
FACEBOOK.COM

/PEPCOEE



2 €50

1 €30

1 €80

1 €80

100% puuvillane 
pidžaama
tüdrukutele, komplektis: 
täpiline topp, särava 
pealetrükiga ja täpilised 
lühikesed püksid, 
suurused: 92–128 cm

3 €
100% 
puuvillane 
pidžaama
tüdrukutele, 
komplektis: 
pealetrükiga topp 
ja tähemustriga 
lühikesed püksid, 
suurused: 134–164 cm

Sokid, 3 paari 
tüdrukutele, 

kõrge puuvillasisaldusega, 
komplektis erinevad disainid, 

suurused: 23–30 
100% puuvillased 
aluspüksid, 3 paari 
tüdrukutele, pealetrükiga, 
komplektis erinevad disainid, 
suurused: 134–164 cm

SHGO 045544 TESTEX14.HCN.50033 HOHENSTEIN HTTI

100% puuvillased aluspüksid, 3 paari 
tüdrukutele, pealetrükiga, komplektis erinevad disainid, 

suurused: 92–128 cm

*Toode on saadaval vaid valitud kauplustes.

SHGO 045544 TESTEX

Sokid, 3 paari* 
tüdrukutele, kõrge 
puuvillasisaldusega, 
komplektis erinevad disainid, 
suurused: 31–38 

1 €30
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3 €

2 €50 2 €502 €

5 €
Öösärk 
98% puuvilla ja 
2% viskoosi, 
metalse pealetrükiga, 
suurused: S–XXL 

4 €
Pidžaama
komplektis: 
100% puuvillane 
sädeleva pealetrükiga 
topp ja ühevärvilised 
lühikesed püksid, 
98% puuvilla ja 
2% viskoosi, 
suurused: S–XL

100% puuvillane 
pidžaama
poistele, komplektis: 
pealetrükiga T-särk 
ja ühevärvilised 
lühikesed püksid, 
suurused: 92–128 cm

100% puuvillane pidžaama
poistele, komplektis: pealetrükiga pluus ja 

ühevärvilised lühikesed püksid, suurused: 134–176 cm

4 €bokserid, 2 paari  
poistele, 95% puuvilla ja 5% elastaani, 
veniva vöökoha, kirja ja pealetrükiga, 

suurused: 92–128 cm

Bokserid
poistele, 95% puuvilla 

ja 5% elastaani, 
veniva vöökoha 
ja pealetrükiga, 

suurused: 134–164 cm

17.HCN.25884  HOHENSTEIN

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

KUUM!Reklaamlehes näidatud tooted leiad kauplusest märkega 



2 €50

2 €50

5 €

Rinnahoidja
polsterdatud, 
pitsiga, 
suurused: 
70B–85D

4 €
Püksikud, 2 paari
pitsist tagaosaga, 
suurused: S–XXL 

5 €
Rinnahoidja 
sportlik, täidisega, 

ühevärviline, 
suurused: S–XL 

4 €
Püksikud, 

2 paari
sportlikud, 

ühevärvilised, 
suurused: S–XXL 

Püksikud, 2 paari 
95% puuvilla ja 5% elastaani, 

pitsist vöökohaga, 
ühevärvilised, 

suurused: S–XXL 

Püksikud, 2 paari
95% puuvilla ja 5% elastaani, 
laia veniva vöökohaga, 
ühevärvilised, suurused: S–XXL 

20.HCN.18733, HOHENSTEIN HTTI  

20.HCN.18733, HOHENSTEIN HTTI

valikus ka: 

valikus ka: 

valikus ka: 

valikus ka: 
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7 €

7 €

4 €
100% 
puuvillane 
T-särk
ovaalse 
alläärega, 
suurused: 
S–XXXL 

10 €
Teksad
kõrge 
puuvillasisaldusega, 
elastaaniga, 
taskutega, 
suurused: 34–44 

2 €
T-särk 
kõrge 
puuvillasisaldusega, 
ühevärviline, 
suurused: S–XXXL 

12 €
Teksad
kõrge 
puuvillasisaldusega, 
elastaaniga, 
taskute ja vööga, 
suurused: 36–44

5 €

Lühikesed püksid 
100% viskoos, 
veniva pinguldatava 
vöökohaga, taskute ja 
pitsääristusega, 
suurused: 34–42 

Kott 
dekoratiivse tutiga, 
voodri ja 
magnetiga sulguriga, 
mõõtmed: 43 x 37 cm

Lühikesed 
püksid

100% viskoos, 
veniva pinguldatava 

vöökohaga, lukuga 
taskute ja üles 

keeratud säärtega, 
suurused: 34–42 

2015OK0963 AITEX

15.HBD.72729 HOHENSTEIN-36-44

30Osta muretult
Tooted võib 30 päeva jooksul tagastada*



1 €80

4 €

Lühikesed püksid
naistele, veniva 
pinguldatava vöökohaga, 
neoonvärvides, 
suurused: 34–42 

3 €

Topp
naistele, 95% orgaanilist puuvilla 
ja 5% elastaani, ühevärviline, 
valikus: kollane, roheline, oranž, 
sinine või tumesinine, 
suurused: S–XXL

4 €
Maika
meestele, 
korvpalli-stiilis, 
pealetrükiga, 
suurused: M–XXL 

5 €

Lühikesed 
püksid
meestele, 
korvpalli-stiilis, 
pealetrükiga, 
suurused: 
M–XXL 

10 €
Püksid
naistele, 55% linased, taskutega, 
veniva pinguldatava vöökohaga, 
triibulised, suurused: 36–44 

5 € 100% puuvillane 
maika
meestele, 3 värvi, 
pealetrükiga, suurused: M–XXL 

Plätud*
meestele, 

pealetrükiga, 
suurused: 40–46 

*Toode on saadaval vaid valitud kauplustes.

valikus ka: 
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2 €50

2 €50

2 €50

2 €50

4 €

100% puuvillased 
lühikesed püksid

poistele, taskute ja pinguldatava 
vöökohaga, 3 värvi, pealetrükiga, 

suurused: 104–134 cm

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

4 €
100% puuvillased 
lühikesed püksid
poistele, taskute ja 
pinguldatava vöökohaga, 
pealetrükiga, 
suurused: 104–134 cm

100% 
puuvillane 
T-särk
poistele, 
pealetrükiga, 
suurused: 
98–134 cm

5 €

Kleit
tüdrukutele, sädeleva aplikatsiooniga 

100% puuvillane pihik 
ja voodriga tüllseelik, 

suurused: 104–134 cm

Retuusid
tüdrukutele, 

95% puuvilla ja 
5% elastaani, 
pealetrükiga, 

suurused: 
98–134 cm

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

2020OK1265AITEX

KUUM!Reklaamlehes näidatud tooted leiad kauplusest märkega 

valikus ka: 

valikus ka: 

valikus ka: 

valikus ka: 



Ainult nüüd on valitud tooted riiete, 
aluspesu, vannitoa, elutoa, köögi, 
söögitoa ja lastetoa osakondades 

alla hinnatud! 

Pakkumine kehtib alates 22.06.2021, kuni kaupa jätkub. 

kuni

ALLAHINDLUS
SALE

KLIENDITEENINDUSE OSAKOND:

KLIENT.EE@PEPCO.EU

JÄLGI UUDISEID OSTA MUREVABALT

FACEBOOK.COM 
/PEPCOEE

PEPCO.EE 30 PÄEVA JOOKSUL
TASUTA TAGASTAMINE

* TAGASTAMISE REEGLID
LEIAD

WWW.PEPCO.EE

30
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.

VÄHEMA 
EEST ROHKEM
…IGA PÄEV


