Mänguasjade
maailm
tunneta kvaliteeti,
naudi hindu

KUUM!

Mängutelk

kokkuvolditav,
Käpapatrulli
või Põrsas Peppa
pealetrükiga,
mõõtmed:
75 x 75 x 90 cm

12€
VALIKUS
KA PÕRSAS PEPPAGA

Mullimasin

Käpapatrulli või Põrsas Peppa
tegelane, komplektis 118 ml
mullivedelikku,
lastele vanuses 3+

10€

Pakkumised kehtivad 19.05.2022-01.06.2022 või kuni kaupa jätkub.

tunneta kvaliteeti,
naudi hindu

pakkumised kehtivad 19.05.2022 kuni 01.06.2022

17€

15€

Barbie nukk

basseini, liumäe ja
aksessuaaridega,
lastele vanuses 3+

Mootorpaadiga
nukk
hõljub vee peal,
lastele vanuses 3+

Plastiliin

Piraadilaev

valikus: juuksurisalong või grillikomplekt,
komplektis: 4 topsi plastiliini ja aksessuaarid

vannis mängimiseks,
liikuvate osadega,
veekahuri ja kahe palliga,
lastele vanuses 12 kuud+

10€

10€

valikus ka:

10€
Beebinukk

12€

Põrsas Peppa
või George

plüüsist, suvepuhkuse riietes,
kõrgus 50 cm

joob ja pissib, komplektis:
lutipudel, pudipõll ja
pissipott, lastele
vanuses 18 kuud+

Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid,
mille leiad kauplusest märkega

KUUM!

valikus ka:

12€

Hot Wheels'i mängukomplekt
valikus: City Downtown Express autopesula
või Monster Trucks Launch & Bash,
sõiduk kuulub komplekti, lastele vanuses 4+

15€

Linnaliinibuss

heli ja tuledega,
tagasitõmmatav,
pikkus 45 cm, patareid
kuuluvad komplekti,
lastele vanuses 3+

20€
Tõukeratas

kolmerattaline, reguleeritava
kõrgusega, pehmete
käepidemetega,
maksimaalne kaal 50 kg

valikus ka:

7€

Sulgpalli komplekt

komplektis: 2 tuledega reketit, mõõtmed: 26,5 x 29 x 2,5 cm
ja 3 tuledega sulgpalli, mõõtmed: 12 x 8,5 x 8,5 cm,
valikus: rohelised või oranžid, patareid kuuluvad komplekti

Mõõkvaal või dinosaurus

plüüsist, valikus: mõõkvaal, pikkus 60 cm
või dinosaurus, kõrgus 55 cm,
lastele vanuses 12 kuud+

12€

10€

Kõndiv dinosaurus

helidega, liigutab pead ja saba,
mõõtmed: 30,5 x 17,5 cm,
lastele vanuses 3+,
patareid kuuluvad komplekti

Jälgi uudiseid ja
jäta oma tagasiside

pepcoee

@pepcoee

Lasteraamat

5€

valikus ka:

kokkuvolditav,
värviliste Disney joonistustega,
lastele vanuses 3 kuud+

3€

Bodid, 2 tk

100% puuvillased
või kõrge
puuvillasisaldusega,
beebitüdrukutele,
õlgadel satsid,
pealetrükiga,
komplektis erinevad
disainid, suurused:
62-92 cm

valikus ka:

‘organic’
Certified by USB
TEX2765

5€

2

50
€

100% puuvillane
beebiriiete komplekt

Retuusid*

beebitüdrukutele, komplektis:
pealetrükiga T-särk ning avatud mustri ja
lipsuga lühikesed püksid, valikus:
kass Marie või Minni pealetrükiga, suurused: 74-98 cm

95% orgaanilist
puuvilla ja 5% elastaani,
beebitüdrukutele,
soonikkoes, embleemiga,
suurused: 56-86 cm

100% puuvillane
beebiriiete komplekt
beebipoistele,
komplektis: T-särk
ja lühikesed püksid,
valikus: Lilo ja Stitch'i
või Miki Hiire pealetrükiga,
suurused: 74-98 cm

6€

5€

Bodid, 2 tk*

valikus ka:

nööri küljes,
värviliste Disney piltidega,
lastele vanuses 3 kuud+

4

50
€

valikus ka:

5€

100% puuvillane
beebiriiete
komplekt

beebipoistele, komplektis pealetrükiga
bodi ja nööpidega lühikesed püksid,
suurused: 56-86 cm

© Disney

* Toode on saadaval vaid valitud kauplustes.

95% puuvilla ja 5% elastaani, beebipoistele,
Miki Hiire pealetrükiga, komplektis erinevad
disainid, suurused: 62-92 cm

Õppekaardid

Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid,
mille leiad kauplusest märkega

2€

100% puuvillane maika
poistele, neljavärviline,
suurused: 104-134 cm

4€

Dressipüksid

kõrge puuvillasisaldusega,
pinguldatava vöökoha ja taskutega,
ühevärvilised, suurused: 104-134 cm

4€

KUUM!

100% puuvillane T-särk

poistele, õlgadel triibud, Scooby-Doo
pealetrükiga, suurused: 104-134 cm

Lühikesed püksid

mikrokiust, poistele,
taskute ja Scooby-Doo pealetrükiga,
suurused: 104-134 cm

4€
valikus ka:

2€

100% puuvillane
komplekt

maika ja lühikesed püksid,
poistele, pealetrükiga,
suurused: 104-134 cm

5€

100% puuvillane
T-särk

2

50
€

Lühikesed
püksid*
mikrokiust,
poistele,
pinguldatava
vöökoha ja
pealetrükiga,
suurused:
104-134 cm

* Toode on saadaval vaid valitud kauplustes.

poistele, pealetrükiga,
suurused: 104-134 cm

tunneta kvaliteeti,
naudi hindu

pakkumised kehtivad 19.05.2022 kuni 01.06.2022
100% puuvillane kleit

5€

100% puuvillane
komplekt*

tüdrukutele, komplektis:
pealetrükiga topp ja lipsuga lühikesed
püksid, ühevärvilised, suurused: 104-134 cm

5€

* Toode on saadaval vaid valitud kauplustes.

satsiliste õlapaelte ja kroogitud vöökohaga,
nööpidega, ühevärviline,
suurused: 104-134 cm

100% puuvillane
topp

tüdrukutele,
narmastega allääre ja
Paw Patrol'i pealetrükiga,
suurused: 104-134 cm

4€

4€

Retuusid

95% puuvilla ja 5% elastaani,
tüdrukutele, Paw Patrol'i
pealetrükiga, suurused:
104-134 cm

Lühikesed püksid

98% puuvilla ja 2% elastaani,
tüdrukutele, taskute,
pinguldatava vöökoha ja
Paw Patrol'i pealetrükiga,
suurused: 104-134 cm

4€

Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid,
mille leiad kauplusest märkega

Kübar

tüdrukutele, laia ääre,
neoonses toonis detailide ja
dekoratiivse lipsuga,
universaalne suurus

KUUM!

4€
2

50
€

Lühikesed püksid*

mikrokiust, tüdrukutele,
pinguldatava vöökoha ja pealetrükiga,
suurused: 134-170 cm

5€

100% puuvillane maika

poistele, Jurassic World'i pealetrükiga,
suurused: 134-170 cm

2

50
€

100% puuvillane
T-särk
poistele, pealetrükiga,
suurused: 134-170 cm

valikus ka:

7€

Teksariidest lühikesed
püksid

kõrge puuvillasisaldusega, elastaaniga,
poistele, taskute ja pinguldatava veniva
vöökohaga, suurused: 134-170 cm

5€

100% viskoosist kleit

õlgu paljastava kaelusega ja
avarate varrukatega, pealetrükiga,
suurused: 134-170 cm
* Toode on saadaval vaid valitud kauplustes.

Osta muretult
Tooted võib 30 päeva jooksul tagastada*

10€
100%
viskoosist
kleit

õlapaelte,
pealetrüki ja
kroogitud
vöökohaga,
suurused: 36-44

100% puuvillane
T-särk
naistele, tikandiga,
suurused: S-XXXL

6€

Lühikesed
püksid

linasisaldusega,
naistele,
avara lõike,
vöö, taskute ja
pealetrükiga,
suurused: 34-42

7€

7€

100% viskoosist
särk

naistele, V-kaeluse, taskute,
nööpide ja Looney Tunes'i
pealetrükiga,
suurused: 36-46

6€

100% puuvillane T-särk

naistele, Looney Tunes'i pealetrükiga, suurused: S-XXXL

7€

100% puuvillased
lühikesed püksid

naistele, avara lõike ja taskutega,
suurused: 34-42

Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid,
mille leiad kauplusest märkega

9€

100% puuvillane
pidžaama

Pidžaama

99% puuvilla ja 1% viskoosi, naistele,
kaelusel ja säärtel satsid,
ühevärvilised, suurused: S-XL

meestele, komplektis ühevärviline
taskuga T-särk ja taskuga sobivast
kangast lühikesed püksid,
suurused: M-XXL

7€

Hommikumantel

naistele, satiinist, seotav,
pealetrükiga, suurused: S/M, L/XL

7€

12€

Öösärk

naistele,
mikrokiust,
lillelise pitsiga,
suurused:
S-XXL

9€
Öösärk

naistele, satiinist,
pealetrükiga,
suurused: S-XXL

2€

Unemask

satiinist, pealetrükiga,
universaalne suurus

KUUM!

tunneta kvaliteeti,
naudi hindu

pakkumised kehtivad 19.05.2022 kuni 01.06.2022

100% puuvillane
pidžaama
poistele, Jurassic World'i
pealetrükiga,
suurused: 92-128 cm

5€

7€

100% puuvillane
pidžaama
poistele, Jurassic World'i
pealetrükiga,
suurused: 134-176 cm

Spordirinnahoidja
2111238 Centexbel

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

2€

95% puuvilla
ja 5% elastaani,
tüdrukutele,
pealetrüki ja veniva
alläärega,
suurused: 134-176 cm

3€

Sokid, 3 paari

puuvillased, elastaaniga, tüdrukutele,
Lilo ja Stitch'i teemalised,
komplektis erinevad disainid,
suurused: 31-38

© Disney

Aluspüksid, 2 paari

95% puuvilla ja 5% elastaani,
tüdrukutele, pealetrüki ja veniva
vöökohaga, komplektis erinevad
disainid, suurused: 134-176 cm

3€

2111238 Centexbel

7€

100% puuvillane
pidžaama
tüdrukutele,
komplektis Lilo ja Stitch'i
pealetrükiga T-särk
ja ühevärvilised
lühikesed püksid,
suurused: 134-176 cm

Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid,
mille leiad kauplusest märkega

KUUM!

Pleed

Miki Hiire või Minni pealetrükiga,
mõõtmed: 130 x 170 cm

SH025 126239 TESTEX

7€

4€

Kokkuvolditav korv

2

50
€

Miki Hiire või Minni
pealetrükiga,
mõõtmed: 35 x 35 x 55 cm

Kokkuvolditav kast

7€

Miki Hiire või Minni pealetrükiga,
mõõtmed: 30 x 30 x 30 cm

Diivanipadi

Minni pealetrükiga,
mõõtmed: 45 x 45 cm

7€

valikus ka:

Karp

bambusest, valikus:
Minni või Miki Hiire pealetrükiga,
mõõtmed: 24 x 12 x 7 cm

SH025 126239 TESTEX

9€

© Disney

Kokkuvolditav tumba*

hoiuruumiga, Minni või Miki Hiire pealetrükiga,
mõõtmed: 31 x 31 x 31 cm

* Toode on saadaval vaid valitud kauplustes.

valikus ka:

Kast

südamekujulise ripatsiga,
valikus:
25 x 15 x 14 cm - 4 €,
30 x 20 x 16 cm - 6 €

2€

al

Kõrvarõngaste
komplekt
6 paari, valikus:
kuldsed või
hõbedased,
komplektis erinevad
disainid

3€

4€

valikus ka:

Pildiraam

fotole suuruses 13 x 18 cm

valikus ka:

5€

Lõhnaküünal

klaasis, metallkaanega,
valikus erinevad lõhnad,
ø 13,5 cm, kõrgus 8 cm

valikus ka:

valikus ka:

al

1

80
€

Küünal

7€

nelinurkses klaasis,
valikus erinevad lõhnad:
Cranberry Tea, White Scent
või Lychee Mocktail,
8 x 8 x 8 cm - 1,80 €,
10 x 10 x 10 cm - 4 €,
12 x 12 x 12 cm - 5 €

Lillevaas

klaasist,
kõrgus 30 cm

Jälgi uudiseid

Klienditeeninduse osakond:
klient.ee@pepco.eu

tunneta kvaliteeti,
naudi hindu

pepcoee

@pepcoee pepco.ee

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 päeva
jooksul tasuta tagastamine
* Tagastamise reeglid leiad
www.pepco.ee

