
2 50 
al

€
Ujumisriided
valikus: poiste ujumispüksid,  
suurused: 92-128 - 2,50 €,  
tüdrukute trikoo,  
suurused: 92-128 cm - 4 €,  
naiste bikiinid - suurused S-XXL,  
püksid - 4 €, bikiinide ülaosa - 5 €

Troopiline
 kollektsioon

valikus ka:

   

Pakkumised kehtivad 16.06.2022-29.06.2022 või kuni kaupa jätkub.

tunneta kvaliteeti,
             naudi hindu

KUUM!



4 €
  al

5 €
  od

4 €
  al

10 €
4 €

100% viskoosist  
rannatuunika 
V-kaelusega,  
nööpidega,  
varrukate pikkus  
reguleeritav,  
pealetrükiga,  
suurused: S-XXL

Bikiinipüksid  
või ülaosa 
suurused: S-XL,  

valikus: püksid - 4 €  
või kaelalt ja seljalt  
seotav ülaosa - 6 €

Bikiinipüksid  
või ülaosa 
pealetrükiga,  
suurused: S-XXL,  
valikus: seotavad  
püksid - 4 €  
või kaelalt ja seljalt  
seotav ülaosa - 4 €

Bikiinipüksid või ülaosa 
pealetrükiga, suurused: S-XXL,  

valikus: pealetrükiga püksid - 4 €  
või reguleeritavate paeltega ülaosa - 5 €

Bikiinipüksid või ülaosa 
pealetrükiga, suurused: S-XXL, valikus:  
kõrge vöökohaga püksid - 5 €,  
või push-up polsterdustega ülaosa - 6 €

valikus ka:

   

   

   

valikus ka:

   

pakkumised kehtivad 16.06.2022 kuni 29.06.2022
tunneta kvaliteeti,  
             naudi hindu

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



4 € 4 €

2 50 €

2 50 €

2 50 €

5 €

4 €
Bikiinipüksid  

või ülaosa 
tüdrukutele,  

pealetrükiga,  
suurused:  

134-146 cm,
valikus: paelte  

ja rüüsiga  
ülaosa - 2,50 €,  
püksid - 2,50 €

Ujumispüksid 
poistele, pealetrükiga,  
suurused: 92-128 cm 

Trikoo 
tüdrukutele, asümmeetrilise rüüsi  
ja pealetrükiga, suurused:  
92-128 cm 

Trikoo 
beebitüdrukutele,  
rüüsi ja Minni  
pealetrükiga,  
suurused: 80-92 cm 

Ujumispüksid 
poistele, pealetrükiga,  
suurused: 134-164 cm

Ujumispüksid 
beebipoistele,  
Nemo pealetrükiga,  
suurused: 80-92 cm 

Ujumispüksid 
meestele, pealetrükiga,  

suurused: M-XXL

   

   

   

   

   

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega

20.HCN.22720 HOHENSTEIN HTTI



6 €

7 €

7 €4 €

Rannarätik  
kiiresti kuivav

kokku rullitav, kinnituspaelaga,  
ühevärviline, mõõtmed: 90 x 180 cm 

Rannarätik 
mikrokiust, ümmargune,  
narmaste ja pealetrükiga,  
ø 150 cm 

Topp 
puuvillane,  
peenetriibuline,  
suurused: S-XXL

100% puuvillane  
rannarätik 
Lilo ja Stitchi, Arieli,  
Miki Hiire või Minni  
pealetrükiga,  
mõõtmed: 70 x 140 cm    

   
   

valikus ka:

      

   
   

   

valikus ka:

    
  

Jälgi uudiseid ja 
jäta oma tagasiside

@pepcoeepepcoee

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

21.HCN.48407 HOHENSTEIN HTTI



5 € 5 €

7 €10 €

30 € 6 €
Vesivõrkkiik 

täispuhutavate patjadega,  
keskmine osa võrkriidest,  

ühele inimesele, mõõtmed: 120 x 65 cm,  
kandevõime 80 kg, lastele vanuses 14+

Bassein kogu perele 
täispuhutav, mõõtmed  
210 x 135 x 40 cm,  
ühele täiskasvanule  
ja kahele lapsele, vanusele 6+

Mullikomplekt 
komplektis: hiigelmullide taldrik, ø 34 cm,  
lisatarvikud, 500 ml mullivedelikku,  
lastele vanuses 3+

Bassein 
täispuhutav, koosneb kolmest rõngast,  

läbipaistev, pealetrükiga, ø 100 cm,  
kõrgus 22 cm, kahele lapsele vanuses 3+

Veepüstol 
kolmes eri värvitoonis,  
mõõtmed: 42 x 16,5 cm,  
maht 1 l, vanusele 3+

Veeõhupallid 
pumbaga pudelis,  
erinevad värvid

valikus ka:

    
  

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega



9 €

5 €

10 €

5 €

7 €
  al

7 €
  al

Päikeseprillid 
naistele, üks suurus

Rihmikud* 
tüdrukutele,  
lillemustriga,  
suurused: 22-31

Plätud 
naistele,  
lillemustriga,  
suurused: 36-41

Sandaalid* 
tüdrukutele,  

lillemustriga,  
suurused: 32-37

Bikiinipüksid või ülaosa 
ühevärvilised, suurused: S-XL,  
valikus: püksid - 7 €  
või rüüsiga ülaosa - 10 €

Bikiinid, ülaosa või püksid 
pealetrükiga, suurused: S-XL,  
valikus: rüüsiga püksid - 7 €,  
rüüsiga ülaosa - 10 €

* Toode on saadaval vaid valitud kauplustes.

11-54564 SHIRLEY



17 €
7 €

9 €
12 €

7 €

15 €

Õlgkübar* 
paelaga,  
üks suurus

Sandaalid* 
naistele,  
lillemustriga,  
suurused: 36-41

100% viskoosist  
sarong 
pealetrükiga,  
erinevad sidumisvõimalused,  
mõõtmed: 170 x 116 cm

100% viskoosist  
kleit 
õlgu paljastava  
veniva kaelusega,  
pealetrükiga,  
suurused: 34-42

Lahtised kingad 
naistele, tekstiilist  

narmastega  
ääristatud ülaosaga,  

suurused: 36-41

Rannakott 
roosa nööritava  
voodriga, lillemustriga,  
mõõtmed: 50 x 30 cm erinevad  

sidumisvõimalused
* Toode on saadaval vaid valitud kauplustes.



5 €

4 €

2 50 €

2 50 €

2 50 €

2 50 €4 €

Bokserid, 2 paari  
100% puuvillased või kõrge  
puuvillasisaldusega, poistele,  
pealetrükiga, komplektis erinevad  
disainid, suurused: 98-128 cm

100% puuvillased  
aluspüksid, 4 paari  
tüdrukutele, komplektis  
erinevad disainid,  
suurused: 92-128 cm 

100% puuvillased  
aluspüksid, 4 paari  
poistele, pealetrükiga,  
komplektis erinevad disainid,  
suurused: 134-164 cm

100% puuvillane  
pidžaama 

suurused: 134-176 cm, valikus: poistele,  
jalgratta pealetrükiga või tüdrukutele, täpiline

Sokid, 5 paari 
puuvillased, poistele,  
komplektis erinevad  

disainid, suurused:  
31-38

100%  
puuvillane  
pidžaama 
tüdrukutele,  
õlgadel rüüsid,  
pealetrükiga,  
suurused: 92-128 cm

Sokid, 5 paari 
puuvillased, tüdrukutele,  
komplektis erinevad  
disainid, suurused: 23-30

Osta muretult
Tooted võib 30 päeva jooksul tagastada*

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

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.19053 HOHENSTEIN HTTI

14.HCN.50033 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI



2 50 €

5 €

7 €

2 50 €

2 50 €

7 €

Dressipüksid 
95% puuvilla ja 5% viskoosi, poistele,  
pinguldatava vöökoha,  
taskute ja pealetrükiga,  
suurused: 104-134 cm

Kleit 
tüdrukutele,  
aplikatsiooniga  
puuvillane ülaosa  
ja voodriga tüllseelik,  
suurused: 104-134 cm

100% puuvillane  
T-särk 

poistele,  
tasku ja pealetrükiga,  
suurused: 104-134 cm

Retuusid 
puuvillased,  
tüdrukutele, 
pealetrükiga,  
suurused: 104-134 cm

100% puuvillane  
T-särk 
poistele, pealetrükiga,  
suurused: 104-134 cm

100% puuvillane  
dressipluus 
tüdrukutele,  
Snoopy  
pealetrükiga, 
suurused:  
104-134 cm

valikus ka:

   

valikus ka:
   

Osta muretult
Tooted võib 30 päeva jooksul tagastada* KUUM!

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



4 €

9 €

6 €

6 €

4 € Kahe  
astmega  
pink 
lastele,  
libisemiskindel,  
Miki ja Minni  
pealetrükiga 

Kõrrega  
joogipudel  
Canpol Babies 
kõrre ja loomamustriga,  
maht 350 ml

LOVI lutid, 2 tk  
komplektis erinevad disainid,  
beebidele vanuses 0-3 kuud,  
3-6 kuud või 6-18 kuud

100% puuvillane  
beebitekk 
pehme, mõõtmed: 75 x 100 cm

Pudipõlled*,  
3 tk 
pealmine kiht  
100% puuvillane,  
pealetrükiga,  
komplektis  
erinevad disainid,  
üks suurus

* Toode on saadaval vaid valitud kauplustes.

valikus ka:

   

valikus ka:

   

valikus ka:

   

valikus ka:

   

pakkumised kehtivad 16.06.2022 kuni 29.06.2022
tunneta kvaliteeti,  
             naudi hindu

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

SHH0 1113555 TESTEX



2 50 €2 50 €

2 €

4 50 € 5 €

2 50 €

9 €

mänguasjad,  
4 tk 
loomakujulised, komplektis  
erinevad kujud ja värvid

100% puuvillane  
topp 
beebitüdrukutele,  
kroogitud,  
ühevärviline,  
suurused:  
80-98 cm

100% puuvillane  
beebiriiete komplekt  

poistele, komplektis:  
T-särk ja tasku ning  

pealetrükiga traksipüksid,  
suurused: 74-98 cm 

100% puuvillased  
lühikesed püksid* 
beebitüdrukutele,  
lipsuga, suurused: 74-98 cm

100% puuvillane kleit 
beebitüdrukutele, õlgadel rüüsid,  
pealetrükiga, suurused: 74-98 cm 

100% puuvillased  
lühikesed püksid 
beebipoistele,  
pinguldatava vöökoha,  
taskute ja dekoratiivsete  
nööpidega,  
suurused: 74-98 cm 

100% puuvillane  
beebiriiete  
komplekt 
poistele, komplektis:  
T-särk ja pinguldatava  
vöökoha ja kõhutaskuga lühikesed püksid,  
pealetrükiga, suurused: 74-98 cm 

* Toode on saadaval vaid valitud kauplustes.

valikus ka:

   valikus ka:

   

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega

www.tuv.com  
ID 1111240855



5 € 12 €

12 €

2 €

9 €

4 €

2 50 €

6 €

Lemmikloomamatt  
arbuusi, kiivi  
või sidruni  
pealetrükiga,  
ø 60 cm 

Sissetõmmatav  
koerarihm 
metallist konksuga

Närimisrõngas 
koerte mänguasi

Koerte mänguasi 
viskamiseks, valikus:  
lendav taldrik,  
granaat või pall ja kala

Lemmikloomaase 
kahevärviline,  
siseruumides  
kasutamiseks,  
mõõtmed: 60 x 45 x 18 cm

Lemmikloomatekk 
kahepoolne,  
mõõtmed: 80 x 100 cm 

Lemmikloomakott 
luku, sanga, reguleeritava  
rihma ja mitme õhuavaga,  
mõõtmed: 52 x 22 x 29 cm 

Koerte pehme mänguasi 
arbuusi, kiivi või ananassi pildiga,  
ø 17 cm

Silikoonist  
kauss 

kokkuvolditav, ø 14,5 cm 1 80 €

valikus ka:

   

valikus ka:

    
    

  

valikus ka:

    

valikus ka:

tunneta kvaliteeti,
             naudi hindu

Jälgi uudiseid Osta murevabalt

* Tagastamise reeglid leiad
www.pepco.ee

30 päeva  
jooksul tasuta tagas-

tamine

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.

pepcoee pepco.ee@pepcoee


