
5 €
Sviiter 
pehme kudum, 
V-kaeluse ja 
ovaalse alläärega, 
suurused: S–XXXL 

5 €
Sviiter 
pehme kudum, 
V-kaeluse ja 
kroogitud 
varrukatega, 
seotava alläärega, 
suurused: S–XXXL 

10 €
Teksad 
puuvillased, elastaaniga, 
slim fi t, suurused: 36–44 

Vali mugavus!

KUUM!

valikus 
ka:

Pakkumised kehtivad 07.10.2021-20.10.2021 või kuni kaupa jätkub.

tunneta kvaliteeti,
             naudi hindu



7 €

4 €
Retuusid 
nööpide ja taskutega, soojad, 
ühevärvilised, suurused: S–XXL 

7 €

Särk
100% viskoos, 
nööpide, 
krae ja 
rinnataskuga, 
pealetrükiga, 
suurused: 36–46 

Retuusid
95% puuvilla ja 
5% elastaani, 
ühevärvilised, 
suurused: S–XXL 

9 €

Teksaseelik
kõrge puuvillasisaldusega, 
elastaaniga, veniva ja 
kroogitud vöökohaga, 
nööpide ja tagataskutega, 
suurused: S–XXL 

10 €

Sviiter
pehme ja soe kudum, 
struktuurse mustri 
ja nööritava 
kaelusega, 
suurused: S–XXL 

5 €
Sviiter

pehme kudum, 
triibuliste 

varrukatega, 
suurused: S–XXXL 

valikus 
ka:

valikus 
ka:

pakkumised kehtivad 07.10.2021 kuni 20.10.2021
tunneta kvaliteeti, 
             naudi hindu



7 €

7 €

15 €
Kardigan
naistele, pehme 
ja soe, soonikkoes 
varrukate ja 
alläärega, 
triibuline, 
suurused: S–L 

5 €
Dressipüksid
95% puuvilla ja 5% elastaani, 
taskute ja pinguldatava 
vöökohaga, ühevärviline, 
suurused: S–XXL 

6 € Pikkade varrukatega 
T-särk
95% puuvilla ja 5% elastaani, naistele, 
pika lõikega, ovaalse alläärega, 
ühevärviline, suurused: S–XXXL 

7 €

Dressipluus
pehme fl iis, kõhutaskuga, 
ühevärviline, suurused: S–XXL 

Dressipluus
kõhutaskuga, 
ühevärviline, 
suurused: 
M–XXL 

Dressipüksid
pinguldatava vöökohaga, 
suurused: M–XXL 

valikus 
ka:

    

valikus 
ka:

    

KUUM!Reklaamlehes näidatud tooted leiad kauplusest märkega 



2 €

2 €50

5 €
Rinnahoidja  
universaalse lõikega, 
pitsi ja metallik-niidiga, 
suurused: 75A-85D

Püksikud
pitsi ja metallik-niidiga, 
suurused: S–XL 

5 €
Rinnahoidja*
bralette-stiilis, 
õlapaeltel ja 
allääres ilus pits, 
suurused: S–XL 

Püksikud*
pitsiga, 
suurused: S–XXL 

10 €
Bodi
pitsist, pehmete korvidega, 
suurused: S–XL 

Püksikud*
valikus: bikiinilõikega, laia pitsiga, 
mustad, suurused: S–XXL 
brasiilia lõikega, laia pitsiga, 
punased, suurused: S–XXL 
või stringid, punased, 
pitsiga, suurused: S–XL 

*T
oo

d
e 
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 s

a
a

d
a

va
l v

a
id

 v
a

lit
ud

 k
a

up
lu

st
es

.

2 €50

pakkumised kehtivad 07.10.2021 kuni 20.10.2021
tunneta kvaliteeti, 
             naudi hindu



5 €

2 €50

2 €50

2 €50

Bikiinilõikega 
püksikud, 

2 paari*
95% puuvilla ja 

5% elastaani, 
pitsäärega, 

suurused: S–XXL Rinnahoidja*
bralette-stiilis, 

õlapaeltel ja 
allääres ilus pits, 

suurused: S–XL 

Püksikud*
pitsiga, 

suurused: 
S–XXL 

5 €
Rinnahoidja*
push-up, pitsist, 
suurused: 75A-85D

10 € Bodi*
pitsist, polsterdatud korvidega, 
suurused: S–XL 

Bokserid*
pitsiga, suurused: S–XL 

*T
oo

d
e 

on
 s

a
a

d
a

va
l v

a
id

 v
a

lit
ud

 k
a

up
lu

st
es

.

Jälgi uudiseid ja jäta oma tagasiside
@pepcoeefacebook.com

/pepcoee

BEGO 064655 by TESTEX 



5 €
100% puuvillane pikkade 
varrukatega T-särk
poistele, Batmani pealetrükiga, 
suurused: 134–170 cm

9 €

100% puuvillane 
dressipluus
poistele, 
Batmani pealetrükiga, 
suurused: 134–170 cm

9 €

100% puuvillased 
dressipüksid
poistele, taskute ja 

pinguldatava vöökohaga, 
Batmani pealetrükiga, 
suurused: 134–170 cm

5 €
100% puuvillased 
dressipüksid
poistele, taskute ja 
pinguldatava vöökohaga, 
ühevärvilised, suurused: 134–170 cm

4 € 100% pikkade 
varrukatega T-särk
poistele, Batmani pealetrükiga, 
suurused: 104–134 cm

pakkumised kehtivad 07.10.2021 kuni 20.10.2021
tunneta kvaliteeti, 
             naudi hindu



7 €

7 €

2 €

100% 
puuvillane 

pikkade 
varrukatega 

T-särk
tüdrukutele, 

pealetrükiga, 
suurused: 

104–134 cm

10 € 100% 
puuvillane 
sviiter
tüdrukutele, 
paks kudum, 
suurused: 
134–170 cm

5 €
Retuusid
95% puuvilla ja 
5% elastaani, 
tüdrukutele, soojad, 
säärtel laiad triibud 
ja pealetrükk, 
suurused: 134–170 cm

Teksad*
99% puuvilla 
ja 1% elastaani,
tüdrukutele, 
taskutega, 
suurused: 
104–134 cm

5 €
Dressipluus
puuvillane, 
tüdrukutele, 
säravate detailide 
ja pealetrükiga, 
suurused: 
104–134 cm

4 €
Retuusid
95% puuvilla ja 
5% elastaani, 
tüdrukutele, 
pealetrükiga, 
suurused: 
103–134 cm

100% puuvillane 
dressipluus*

tüdrukutele, 
Minni pealetrükiga, 

suurused: 134–170 cm

6 €
100% 
puuvillane 
dressipluus
poistele, 
Jurassic World’i 
pealetrükiga, 
suurused: 
104–134 cm

*Toode on saadaval vaid valitud kauplustes.

valikus 
ka:

valikus 
ka:

KUUM!Reklaamlehes näidatud tooted leiad kauplusest märkega 



4 €

1 €80

100% puuvillased dressipüksid
poistele, taskute ja pinguldatava vöökohaga, 
ühevärvilised, suurused: 98–134 cm

2 €
Pikkade 

varrukatega 
T-särk

100% puuvillane 
või 90% puuvilla 

ja 10% viskoosi, poistele, 
Halloween’i pealetrükiga, 

suurused: 104–134 cm

Sviiter*
tüdrukutele, 
aplikatsiooni ja 
säravate detailidega, 
suurused: 104–134 cm

4 €
Pikkade 
varrukatega 
T-särk
100% puuvillane või kõrge 
puuvillasisaldusega, 
tüdrukutele, Paw Patrol’i 
pealetrükiga, 
suurused: 104–134 cm

Halloween’i peapael
erinevad disainid, 
mõõtmed: 23 x 13 cm, 
25,5 x 16 cm

1 €
Halloween’i 
mask
valikus 
erinevad disainid, 
universaalne suurus

*Toode on saadaval vaid valitud kauplustes.

7 €

valikus 
ka:

pakkumised kehtivad 07.10.2021 kuni 20.10.2021
tunneta kvaliteeti, 
             naudi hindu

17.HIN.01958 HOHENSTEIN HTTI



7 €

al

1 €30

2 €50

2 €50

1 €50

1 €
Halloween’i 
latern
paberist, ø 20,5 cm

Halloween’i 
kostüüm
lastele, valikus: 
dinosauruse keep, 
kapuutsiga, 
nahkhiire keep 
või kleit, 
luukere või 
ämblikuvõrgu 
pealetrükiga, 
suurused: 
3–8 aastat

Halloween’i 
kommikorv
valikus 2 erinevat, 
mõõtmed: 15 x 54 x 4 cm

Halloween’i kaunistused*
keraamilised, teeküünaldele, valikus: kõrvits, 
2 disaini, ø 11,5 cm, kõrgus 12 cm 
või ø 10,5 cm, kõrgus 12 cm – 1,30 €, 
kummitus, 2 disaini, ø 7,5 cm, kõrgus 13,5 cm, 
mõõtmed: 12 x 8 x 16 cm – 1,30 €, 
suur kõrvits ø 15 cm, kõrgus 17 cm – 2,50 € 

 al

1 € Halloween’i 
kostüümi 
aksessuaarid
valikus: peapael, 
erinevad disainid, 
universaalne suurus – 1 €, 
nõiakübar*, erinevad disainid, 
ø 38 cm – 1,30 €, 
parukas, lilla, punane 
või roosa, 
universaalne suurus – 2,50 €

LED-tuledega 
kruus
kõrre ja pealuu 
motiiviga, ø 10 cm, 
kõrgus 17,5 cm, 
maht 400 ml

Halloween’i 
teemaline 

LED-tuledega 
valguskett

10 lampi, 
erinevad disainid, 

pikkus: 165 cm, 
patareid ei 

kuulu komplekti

*Toode on saadaval vaid valitud kauplustes.

valikus ka: 

valikus ka: 

    

Osta muretult
Tooted võib 30 päeva jooksul tagastada*



2 €50

10 €
Laualamp
glamuurne, kuldne ja hõbedane, 
ø 12 cm, kõrgus 25 cm 

5 €
Lõhnaküünal 
klaasis, kaanega, erinevad värvid ja lõhnad, 
ø 13,5 cm, kõrgus 8 cm

Pudelikorgiga 
LED-tuled, 2 tk
pudelid ega patareid 
ei kuulu komplekti

4 €
Lõhnaküünal
dekoratiivne, 
patšuli lõhnaga, 
ø 7 cm, kõrgus 15 cm

Lõhnaküünal
klaasis, erinevad lõhnad, valikus: 
8 x 8 x 8 cm – 1,80 €, 
10 x 10 x 10 cm – 4 € 
või 12 x 12 x 12 cm – 5 €

valikus ka: 

801 €
 al

        

küünal 8 x 8 x 8 cm, 
teised valikus olevad lõhnad:

pakkumised kehtivad 07.10.2021 kuni 20.10.2021
tunneta kvaliteeti, 
             naudi hindu



6€

 al
Korv
metallist, sangadega, valikus: 
28,5 x 23,5 x 31 cm – 6 €,
35 x 30 x 34 cm – 7 €

5 €
Laualamp 
keraamiline, tekstiilist lambivarjuga, 
ø 12,5 cm, kõrgus 23 cm

12 €
Kardin 
metallist 
riputusaasadega, 
mõõtmed:
140 x 260 cm

4 €
Kardina 
sidumispael 
dekoratiivne, 
tutiga

valikus ka: 

valikus ka: 

Karbid
valikus: A4, 3 tk – 2,50 €, 
2 tk, mõõtmed: 37 x 27 x 21 cm – 2,50 €,
2 tk, mõõtmed: 47 x 31 x 32 cm – 4 €

 al

2 €50

KUUM!Reklaamlehes näidatud tooted leiad kauplusest märkega 

20.HCN.14341 HOHENSTEIN HTTI



4 €

5 €

6 €
100% puuvillane 
sviiter*
beebipoistele, 
triibuline, 
suurused: 74–98 cm

6 €
Püksid
beebipoistele, 
100% puuvillane 
välimine kiht ja 
oe vooder, taskutega, 
peeneruudulised, 
suurused: 74–98 cm

6 €
Sviiter
kõrge 
puuvillasisaldusega, 
beebitüdrukutele, 
mustriga, 
suurused: 
74–98 cm

5 €
Püksid
97% puuvilla ja 
3% elastaani, 
beebitüdrukutele, 
taskute ja vööga, 
ühevärvilised, 
suurused: 80–98 cm

5 €
100% 
orgaanilisest 
puuvillast 
tudukombe 
beebitüdrukutele, 
pealetrükiga, suurused: 62–92 cm

100% puuvillane 
tudukombe 

beebipoistele, 
Snoopy pealetrükiga, 

suurused: 62–92 cm

valikus ka: 

valikus ka: 

*Toode on saadaval vaid valitud kauplustes.

100% orgaanilisest
puuvillast bodi 
beebitüdrukutele,
kõrvade ja
aplikatsiooniga,
suurused: 62–92 cm

vööga:

tunneta kvaliteeti,
             naudi hindu

Jälgi uudiseid Osta murevabalt

* Tagastamise reeglid leiad
www.pepco.ee

30 Päeva jooksul
Tasuta 

tagastamine

Klienditeeninduse osakond:

klient.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.

facebook.com
/pepcoee

pepco.ee@pepcoee

Certifi ed by USB
TEX2765

‘organic’

4 €

6 

100% orgaanilisest
puuvillast bodi 
beebitüdrukutele,
kõrvade ja
aplikatsiooniga,
suurused: 62–92 cm


