
4 €
 al

7 €KUUM!
Vannitoavaip 

mikrokiust, kiirelt kuivav,  
mõõtmed: 50 x 80 cm

100%  
puuvillane  
rätik 
kaal 600 gsm, valikus:
50 x 100 cm - 4 €
või 70 x 140 cm - 7 €

Naturaalne  
pehmus

valikus ka:

   

valikus ka:

        

Pakkumised kehtivad 30.06.2022-20.07.2022 või kuni kaupa jätkub.

tunneta kvaliteeti,
             naudi hindu

13.HPK.33690 HOHENSTEIN HTTI

SH025 176864 TESTEX
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7 €

4 €

3 €
100%  
puuvillane  
juukserätik 
universaalne suurus

Seebidosaator 
keraamiline,  
maht 350 ml

Vannitoa  
organiseerimiskarp 
bambusest kaanega, valikus:

ühe või kuue sahtliga,
mõõtmed: 11 x 15,5 x 6 cm

Pesutarvikud 
valikus: 
pesukinnas, mõõtmed: 21 x 16,5 x 0,5 cm – 1,50 €,
švamm, Ø 10 cm, kõrgus 4 cm – 1,50 €,
seljapesu nuustik, mõõtmed: 68 x 8 x 0,3 cm – 2 €

Kehahooldustarvikud
puidust detailidega, valikus:

küünehari - 1,50 €,
pimsskiviga jalahari - 2 €,

ümar hari, Ø 11 cm, kõrgus 3,4 cm - 4 €,
tselluliidivastane keharull,  

mõõtmed: 15 x 8 x 3,5 cm - 4 €,
pika varrega hari - 5 €

Vannitoapeegel 
bambusraami  

ja metalljalgadega,  
Ø 13 cm

3 €

valikus ka:

   

pakkumised kehtivad 30.06.2022 kuni 20.07.2022
tunneta kvaliteeti,  
             naudi hindu



4 € 4 €

5 €

2 €
 al 

Rinnahoidja 
universaalse lõikega, polsterdatud, pitsiga,  

suurused: 75A-75D, 80B-80D, 85C, 85D

Püksikud 
pitsiga, valikus:

brasiilia lõikega, suurused: S-XXL - 2 €,
bikiinilõikega, tagaosa pitsist - 2 €,

kõrge vöökohaga stringid,  
suurused: S-XL - 2,50 €,

stringid, suurused: S-XL - 2 €

Rinnahoidja või 2 paari stringe 
õmblusteta, valikus:
tugevdatud korvidega spordirinnahoidja, suurused: S-XL
või stringid, suurused: S-XXL

Rinnahoidja või 2 paari aluspükse
õmblusteta, soonikkoes, valikus:

madala lõike ja tugevdatud korvidega rinnahoidja, suurused: S-XL või
bikiinilõikega aluspüksid, suurused: S-XXL

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega



3 €

7 € 7 €

3 €

7 €

6 €

Sokid, 3 paari 
puuvillased, elastaani ja metallikniidiga,  
naistele, Lilo ja Stitchi teemalised,  
komplektis erinevad disainid,  
suurused: 35-38, 39-42

Sokid, 3 paari 
puuvillased, elastaani ja metallikniidiga,  
naistele, Miki Hiire teemalised,  
komplektis erinevad disainid,  
suurused: 35-38, 39-42

100%  
puuvillane  
pidžaama 

naistele,  
komplektis pealetrükiga  

T-särk ja soonikkoes 
 lühikesed püksid,  

suurused: S-XL

100%  
puuvillane  

öösärk 
naistele,  

ovaalse alläärega,  
Lilo ja Stitchi  

pealetrükiga,  
suurused: S-XXL

100%  
puuvillane  
pidžaama 

naistele,  
Miki Hiire pealetrükiga,  

suurused: S-XL

100%  
puuvillane  
pidžaama 

tüdrukutele,  
komplektis pealetrükiga  

T-särk ja soonikkoes  
lühikesed püksid,  

suurused: 134-176 cm
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Jälgi uudiseid ja 
jäta oma tagasiside

@pepcoeepepcoee



9 €
6 €

3 €

2 50 €
3 €

4 €
3 €

100%  
puuvillane  
öösärk
tüdrukutele,  
Pusheeni pealetrükiga,  
suurused: 134-176 cm

Pidžaama  
95% puuvilla  
ja 5% elastaani,  
tüdrukutele,  
Roosa Pantri  
pealetrükiga,  
suurused:  
134-176 cm

Sokid, 2 paari*
puuvillased, elastaaniga, tüdrukutele,  

Pusheeni pealetrükiga, suurused: 31-38

Topid, 2 tk
tüdrukutele, õmblusteta,  
veniva alläärega, metallikniidiga,  
soonikkoes, komplektis erinevad värvid,  
suurused: 134-164 cm

Aluspüksid, 2 paari 
tüdrukutele, õmblusteta,  

veniva vöökohaga, metallikniidiga,  
soonikkoes, komplektis erinevad värvid,  

suurused: 134-164 cm

Topp 
95% puuvilla ja 5% elastaani, tüdrukutele, veniva äärega,  

Pusheeni pealetrüki ja kirjaga, suurused: 134-176 cm

Aluspüksid, 2 paari 
95% puuvilla ja 5% elastaani,  
tüdrukutele,  
Pusheeni pealetrükiga,  
komplektis erinevad disainid,  
suurused: 134-176 cm

*Toode on saadaval vaid valitud kauplustes.

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI



7 €
4 50 €

2 50 €

4 €

5 €

4 €
Retuusid 
95% puuvilla ja 5% elastaani,  
tüdrukutele, kahevärvilised,  
kirjaga, suurused: 134-170 cm

Teksaseelik  
taskute ja  
veniva vöökohaga,  
suurused: 134-170 cm100% puuvillane T-särk

tüdrukutele, pealetrüki  
ja seotava alläärega, kolmevärviline,  

suurused: 134-170 cm

100% puuvillased  
dressipüksid 
poistele, taskute,  
pealetrüki ja pinguldatava vöökohaga,  
suurused: 134-170 cm

100%  
puuvillane  

T-särk 
poistele, pealetrükiga,  

suurused: 134-170 cm

100% puuvillased  
lühikesed püksid 
poistele, pealetrüki  
ja pinguldatava vöökohaga,  
suurused: 134-170 cm

valikus ka:

   

Osta muretult
Tooted võib 30 päeva jooksul tagastada*



6 € 7 €

2 €

5 €
7 €

4 50 €

100% puuvillased  
dressipüksid 
poistele, taskute  
ja pinguldatava vöökohaga,  
ühevärvilised,  
suurused: 104-134 cm

T-särk 
95% puuvilla ja 5% viskoosi,  

poistele, pealetrükiga,  
suurused: 104-134 cm

Retuusid 
95% puuvilla ja 5% elastaani,  
tüdrukutele, Minni pealetrükiga,  
suurused: 104-134 cm

100% puuvillane  
dressipluus 
tüdrukutele, veniva allääre  
ja Minni pealetrükiga,  
suurused: 104-134 cm100%  

puuvillane  
sviiter
tüdrukutele,  
värviliste  
3D-mummudega,  
suurused:  
104-134 cm

Dressipluus 
puuvillane, poistele,  
luku, taskute ja embleemiga,  
kolmevärviline,  
suurused: 104-134 cm

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega



5 €
4 € 5 €

10 €

3 €

9 €

Topp 
95% puuvilla ja 5% elastaani, ühevärviline,  
pehmest materjalist, suurused: S-XXL

100% puuvillane  
T-särk 
V-kaelusega,  
ühevärviline,  
suurused: S-XXL

100% puuvillane  
T-särk 

naistele, pealetrükiga,  
suurused: S-XXXL

100% puuvillane  
T-särk 
meestele, pealetrükiga,  
suurused: M-XXL

Jeggings'id 
venivad,  

suurused: 36-44

Dressipüksid 
taskutega, ühevärvilised,  

suurused: S-XXL

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


