tunneta kvaliteeti,
naudi hindu
Lasteriided

Käsilaste pealetrükiga,
suurused: 104-134 cm,
valikus: puuvillased retuusid,
elastaaniga, tüdrukutele - 4 €,
100% puuvillased
dressipüksid, poistele - 6 €,
100% puuvillane dressipluus,
tüdrukutele või poistele - 7 €

al

4€
KUUM!

© USC LLC

Pakkumised kehtivad 04.08.2022-10.08.2022 või kuni kaupa jätkub.

tunneta kvaliteeti,
naudi hindu

pakkumised kehtivad 04.08.2022 kuni 10.08.2022

7€

Dressipluus

Retuusid

tüdrukutele
või poistele,
luku ja Käsilaste
pealetrükiga,
suurused:
104-134 cm

6€

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

4€

Dressipüksid

puuvillased, poistele,
Käsilaste pealetrükiga,
suurused: 104-134 cm

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

5€

9€

100% puuvillased dressipüksid

poistele, taskute, Käsilaste pealetrüki
ja pinguldatava vöökohaga, suurused: 134-170 cm

9€

Dressipluus

suurused: 134-170 cm,
Käsilaste motiividega, valikus:
tüdrukutele, 100% puuvillane, pealetrüki
või 3D-aplikatsiooniga
või poistele, 95% puuvilla ja 5% elastaani,
3D-aplikatsiooni ja pealetrükiga

© USC LLC

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

6€

100% puuvillane
dressipluus
beebipoistele, luku ja
Käsilaste pealetrükiga,
suurused: 74-98 cm

Kummikud

käsilaste pealetrükiga, valikus:
tüdrukutele, suurused: 22-31
või poistele, suurused: 22-32

10€

4€

6€

100% puuvillased
püksid

100% puuvillane
dressipluus

beebipoistele, taskute,
Käsilaste pealetrüki
ja pinguldatava vöökohaga,
suurused: 74-98 cm

Dressipluus
naistele,
3D-aplikatsiooni
ja Käsilaste
motiiviga,
suurused: S-XXL

10€

KUUM!

beebitüdrukutele,
luku ja Käsilaste
pealetrükiga,
suurused: 74-98 cm

2

50
€

Retuusid

96% puuvilla ja 4% elastaani,
beebitüdrukutele,
Käsilaste pealetrükiga,
suurused: 74-98 cm

6€

100% puuvillane T-särk
meestele, Käsilaste pealetrükiga,
must või valge, suurused: S-XXL

Jälgi uudiseid ja
jäta oma tagasiside

pepcoee

@pepcoee

Bokserid, 2 paari

puuvillased, elastaaniga,
poistele, Käsilaste
pealetrükiga, komplektis
erinevad disainid,
suurused: 134-176 cm

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

6€

2

50
€

Sokid, 2 paari

kõrge
puuvillasisaldusega,
poistele,
Käsilaste
mustritega,
komplektis
erinevad
disainid,
suurused:
31-42

Aluspüksid, 2 paari

puuvillased, elastaaniga, tüdrukutele,
laia vöökoha ja Käsilaste pealetrükiga,
komplektis erinevad disainid,
suurused: 134-176 cm

3€

SHGO 045544 TESTEX

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

2

50
€

Sokid, 3 paari

kõrge puuvillasisaldusega, tüdrukutele,
Käsilaste mustritega, komplektis erinevad disainid,
suurused: 31-38

7€

© USC LLC

100% puuvillane
pidžaama

tüdrukutele, Käsilaste pealetrükiga,
suurused: 92-128 cm

SHGO 045544 TESTEX

Sokid, 3 paari

puuvillased,
elastaaniga, naistele,
Käsilaste mustritega,
komplektis erinevad
disainid, suurused:
35-38, 39-42

3€

9€

100% puuvillane
pidžaama
poistele, Käsilaste
pealetrükiga,
suurused: 134-176 cm

100% puuvillane
pidžaama
naistele, pluusil
reljeefne pealetrükk,
Käsilaste motiiviga,
suurused: S-XL

12€

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

7€

9€

100% puuvillane
pidžaama

KUUM!

100% puuvillane
pidžaama
tüdrukutele, Käsilaste
pealetrükiga,
suurused: 134-176 cm

poistele,
Käsilaste
pealetrükiga,
suurused:
92-128 cm

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

5€

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

2

50
€

Bokserid, 2 paari

puuvillased, elastaaniga,
poistele, Käsilaste pealetrükiga,
komplektis erinevad disainid,
suurused: 92-128 cm

Aluspüksid, 2 paari

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX

2€

Sokid, 2 paari

kõrge puuvillasisaldusega,
poistele, Käsilaste mustritega,
komplektis erinevad disainid,
suurused: 23-30

puuvillased, elastaaniga,
tüdrukutele, Käsilaste pealetrükiga,
komplektis erinevad disainid,
suurused: 92-128 cm

2€

Sokid, 2 paari

kõrge puuvillasisaldusega,
tüdrukutele, Käsilaste mustritega,
komplektis erinevad disainid, suurused: 23-30

© USC LLC
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Vahakriidid, 12 tk
kolmnurksed,
Käsilaste pealetrükiga

1

30
€

d!
Puha
Koolieeliku
3D-seljakott

üks lukuga sahtel,
Käsilaste pealetrüki,
sanga ja reguleeritavate
õlapaeltega,
mõõtmed: 25 x 30 x 9 cm

5€

2€

Jumbo
viltpliiatsid,
5 tk
puhutavad,
Käsilaste
pealetrükiga

Joonistuskomplekt

sisaldab: 12 vahakriiti, 10 värvipliiatsit,
8 pastellkriiti, 6 viltpliiatsit, liim, 3 kirjaklambrit,
teritaja ja kustutaja, kinnitusega karpi saab
kasutada pinalina,
Käsilaste pealetrükiga

4€
5€

Koolieeliku 3D-seljakott

üks lukuga sahtel, Käsilaste pealetrüki,
sanga ja reguleeritavate õlapaeltega,
mõõtmed: 25 x 30 x 9 cm

1

80
€

Kott

ohutute paelte ja
Käsilaste pealetrükiga,
mõõtmed: 33 x 15,5 x 2 cm

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

KUUM!

7€
Pleed

Käsilaste
pealetrükiga,
mõõtmed:
130 x 170 cm

6€

Äratuskell

metallist, Käsilaste pealetrükiga,
mõõtmed: 11 x 5,5 x 16 cm,
patareid ei kuulu komplekti

10€

Termokruus

metallist, Käsilaste pealetrüki,
kõrre ja reguleeritava
paelaga, silma sees
lukustamisnupp,
maht 410 ml

4€

Kokkuvolditav korv
Käsilaste pealetrükiga,
mõõtmed: 35 x 35 x 55 cm

SH025 126239 TESTEX

Kott

ohutute paelte ja Käsilaste pealetrükiga,
mõõtmed: 33 x 15,5 x 2 cm

1

80
€

SH025 126239 TESTEX

5€
Padi

Käsilaste
pealetrükiga,
mõõtmed:
25 x 39 cm

Osta muretult
Tooted võib 30 päeva jooksul tagastada*

5€

100% puuvillane dressipluus

beebitüdrukutele, õlgadel satsid,
kass Marie pealetrükiga, suurused: 74-98 cm

4€

Retuusid

95% puuvilla ja 5% elastaani,
beebitüdrukutele,
Dumbo pealetrükiga,
suurused: 74-98 cm

5€

100% puuvillane
dressipluus

beebitüdrukutele, õlgadel satsid,
Dumbo pealetrükiga, suurused: 74-98 cm

100% puuvillane
dressipluus
beebipoistele,
kõrvadega kapuuts,
kolmevärviline,
Miki Hiire pealetrükiga,
suurused: 74-98 cm

Retuusid

95% puuvilla ja 5% elastaani,
beebitüdrukutele,
kass Marie pealetrükiga,
suurused: 74-98 cm

6€

4€

5€

100% puuvillased dressipüksid

beebipoistele, pinguldatava vöökohaga,
kolmevärvilised, Miki Hiire pealetrükiga, suurused: 74-98 cm
© Disney

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

6€

100% puuvillane
sviiter

KUUM!

5€

poistele, triibuline,
suurused: 104-134 cm

Teksad

elastaaniga, poistele,
taskute, venivate mansettide
ja pinguldatava vöökohaga,
suurused: 104-134 cm

7€

4€

Püksid

puuvillased, elastaaniga,
poistele, taskute ja pinguldatava
vöökohaga, säärtel kiri,
suurused: 104-134 cm

100% puuvillane
särk
tüdrukutele, pitskraega,
tagant kinnitatav,
suurused: 104-134 cm

5€
Seelik

6€

nööpidega taskutega,
ruudulise pealetrükiga,
suurused: 134-170 cm

100% puuvillane
kardigan

4€

Retuusid

95% puuvilla ja 5% elastaani,
tüdrukutele, pealetrükiga,
suurused: 134-170 cm

tüdrukutele,
nööpidega,
täpiline,
suurused:
104-134 cm

5€

Teksaseelik

taskute ja rüüsitud
alläärega, täpiline,
suurused: 104-134 cm

tunneta kvaliteeti,
naudi hindu
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5€

9€

kudum, ovaalse allääre ja üles
keeratud varrukatega,
suurused: S-XXXL

veluurist, tasku ja satiinist
pingutusnööriga,
ühevärviline, suurused:
S-XXL

Sviiter

valikus ka:

Dressipluus

10€
Sviiter

pehme kudum,
polokaelusega,
suurused: S-XXL

10€

Kleit

õhuke soonikkoes kudum, lõhiku,
sirge lõike ja ovaalse kaelusega,
suurused: 36-44

10€

Kardigan

õhuke soonikkoes kudum,
suurused: S-L

valikus ka:

7€

Püksid

veluurist, taskutega,
ühevärvilised, suurused: S-XXL

10€
Püksid

viskoosist, elastaaniga,
taskute, veniva vöökoha
ja täpilise pealetrükiga,
suurused: 36-44

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

KUUM!

12€

Riputatav kaunistus
makramee-stiilis, tekstiilist,
mõõtmed: 50 x 70 cm

12€

valikus ka:

Laualamp

keraamilise jala ja tekstiilist
lambivarjuga, Ø 22,5 cm,
kõrgus 39 cm

Kunst-kõrrelised

varrega, kõrgus 96 cm

Padjapüür

kunstkarusnahast,
mõõtmed: 50 x 50 cm

5€

9€

Kaunistus

kunstlilledega,
klaaskuplis, Ø 11,5 cm,
kõrgus 22 cm

al

6€

Küünlaalus

valikus:
Ø 12,5 cm, kõrgus 21 cm - 6 €,
Ø 16,5 cm, kõrgus 30 cm - 9 €

4

50
€

al

2€

Korv

pesusametist, tekstiilvoodriga, valikus:
16 x 16 x 10 cm - 2 €,
20 x 20 x 11 cm - 3 €,
25 x 25 x 12 cm - 4 €
valikus ka:

al

4

50
€

Lillepoti ümbris

keraamiline, reljeefse mustriga,
valikus:
Ø 13,5 cm, kõrgus 13 cm - 4,50 €,
Ø 16 cm, kõrgus 15,5 cm - 6 €

valikus ka:

4€

Kandik

hüatsindirohust,
puidust sangadega,
mõõtmed: 24 x 24 x 11 cm

Toolipadi

5€

kunstkarusnahast,
Ø 39 cm

10€

Korv

punutud, naturaalsest
materjalist, ümarate
sangadega, Ø 24-32 cm,
kõrgus 31 cm

Laudlina

pealetrükiga,
mõõtmed: 140 x 200 cm

10€

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

