
KUUM!

6 €
 al

100% puuvillane dressipluus või -püksid
Looney Tunes'i pealetrükiga, valikus:  
dressipluus või -püksid tüdrukutele või poistele, suurused: 104-134 cm - 6 €,
dressipluus või -püksid poistele, suurused: 134-170 cm - 7 €

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

Pakkumised kehtivad 11.08.2022-24.08.2022 või kuni kaupa jätkub.

tunneta kvaliteeti,
             naudi hindu



6 €

7 €

10 €
7 €

6 €
 al

10 €
 al

100% viskoosist  
särk 
naistele,  
Looney Tunes'i  
pealetrüki, krae,  
varrukamansettide,  
ümara allääre  
ja nööpidega,  
suurused: 36-46

100% puuvillane  
dressipluus 
tüdrukutele,  
Looney Tunes'i  
pealetrükiga,  
suurused: 134-170 cm

100% puuvillased  
dressipüksid 
tüdrukutele,  
Looney Tunes'i  
pealetrükiga,  
suurused: 134-170 cm

100% puuvillane  
dressipluus  
või -püksid 
tüdrukutele,  
Looney Tunes'i  
pealetrükiga,  
suurused: 104-134 cm

Dressipüksid  
või kapuutsiga  

dressipluus
naistele, puuvillased, Looney Tunes'i  

pealetrükiga, suurused: S-XXL, 
valikus: veniva ja pinguldatava  

vöökohaga püksid - 10 € 
või kapuutsiga dressipluus - 12 €

100% puuvillane  
T-särk 
naistele, Looney Tunes'i  
pealetrükiga, valikus: 
V-kaelusega, suurused:  
S-XXXL - 6 €,
või reljeefse motiiviga,  
suurused: S-XXL - 7 €

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

valikus  
ka:

valikus ka:

pakkumised kehtivad 11.08.2022 kuni 24.08.2022
tunneta kvaliteeti,  
             naudi hindu

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



4 €
 al

5 €

7 €
4 €

7 €

6 €

100% puuvillane  
pikkade varrukatega  
T-särk 
poistele, Looney Tunes'i pealetrükiga,  
suurused: 104-134 cm

100%  
puuvillane  
pikkade  
varrukatega  
T-särk 
poistele,  
Looney Tunes'i  
pealetrükiga,  
suurused:  
134-170 cm

100% puuvillased  
dressipüksid 
poistele, taskute,  
pinguldatava vöökoha ja  
Looney Tunes'i pealetrükiga,  
suurused: 134-170 cm

100% puuvillane  
pikkade varrukatega  

T-särk 
tüdrukutele, ümara allääre ja  
Looney Tunes'i pealetrükiga, 

suurused: 104-134 cm või 134-170 cm

100% puuvillane  
dressipluus 
poistele, Looney Tunes'i  
pealetrükiga,
suurused: 134-170 cm

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)
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100% puuvillane  
dressipluus  
või -püksid 
poistele, Looney Tunes'i  
pealetrükiga, suurused:  
104-134 cm

valikus ka:
valikus ka:

valikus ka:

valikus ka:

valikus ka:

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega



Plüüsist  
kõristi* 
Looney Tunes'i tegelase  
kujuga, valikus: Sylvester  
või Tweety

4 €

5 €

9 €4 €

2 50 
 al

€

10 €
LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
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100% puuvillased retuusid 
beebidele, Looney Tunes'i pealetrükiga, valikus:

tüdrukutele, suurused: 56-86 cm - 2,50 €
või poistele, suurused: 62-92 cm - 3 €

Beebiriiete  
komplekt

tüdrukutele,  
dressipluus - 100% puuvill,  

retuusid - 95% puuvilla  
ja 5% elastaani,  

Looney Tunes'i  
pealetrükiga,  

suurused: 74-98 cm

100% puuvillane  
beebiriiete komplekt 
poistele, Looney Tunes'i  
pealetrükiga dressipluus  
ja -püksid, suurused: 74-98 cm

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

Bodi 
95% puuvilla ja 5% elastaani,  
valikus: beebipoistele  
või -tüdrukutele, Looney Tunes'i  
pealetrükiga, suurused: 62-92 cm

16.HBD.79596 HOHENSTEIN HTTI

2015OK0629 AITEX

Padi* 
beebidele, ühel poolel 100% puuvillane  
kate, Looney Tunes'i pealetrükiga,  
mõõtmed: 33 x 24 cm

kahepoolne

www.tuv.com  
nr TP 50540592

* Toode on saadaval  
vaid valitud kauplustes.

valikus ka:

   

valikus ka:

   

Jälgi uudiseid ja 
jäta oma tagasiside

@pepcoeepepcoee

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



2 €
 al

5 €
 al

7 €

9 €

7 €

9 €
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Bokserid,  
2 paari 

puuvillased,  
elastaaniga, poistele, Looney Tunes'i  

pealetrükiga, komplektis erinevad  
disainid, valikus suurused:

92-128 cm - 5 €, 134-176 cm - 6 €

100% puuvillane pidžaama 
poistele, Looney Tunes'i pealetrükiga,  
suurused: 92-128 cm

Sokid, 2 paari 
puuvillased, elastaaniga,  

poistele, Looney Tunes'i  
pealetrükiga, komplektis  

erinevad disainid,  
saadaval suurused:

23-30 - 2 €, 31-42 - 2,50 €

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

100% puuvillane  
pidžaama
poistele, Looney Tunes'i pealetrükiga,  
suurused: 134-176 cm

100% puuvillane  
pidžaama 

tüdrukutele,  
Looney Tunes'i  
pealetrükiga,  

suurused: 92-128 cm

100% puuvillane  
pidžaama 

tüdrukutele, Looney Tunes'i  
pealetrükiga, suurused: 134-176 cm

SHGO 045544

17.HCN.25884

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega



1 50 €

3 €

5 €

12 € 9 €

1 80 €

Koolikott 
ühe sahtli, luku, välimise  

lukuga tasku, tugevdatud  
seljaosa, reguleeritavate  

rihmade ja Looney Tunes'i  
pealetrükiga, mõõtmed:  

29 x 40 x 15 cm

Kott 
nöörkinnituse ja  
Looney Tunes'i pealetrükiga,  
mõõtmed: 34 x 43,5 cm

Pastapliiatsid, 2 tk 
Looney Tunes'i pealetrükiga,  
komplektis erinevad disainid

A5 märkmik 
80 ruudulist lehte, kaanel tikitud  

Looney Tunes'i aplikatsioon

Tualett-tarvete kott 
lukuga, Looney Tunes'i  
pealetrükiga, mõõtmed:  
17 x 11 x 10 cm

Pinal 
kahe sahtli, luku, sanga ja  
Looney Tunes'i pealetrükiga

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
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LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

valikus ka:

   valikus ka:

      

valikus ka:

   

valikus ka:

   

pakkumised kehtivad 11.08.2022 kuni 24.08.2022
tunneta kvaliteeti,  
             naudi hindu

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



7 € 7 €

5 €
2 50 €

7 €
5 €

Pudel 
metallist,  
kõrre ja  
Looney Tunes'i  
pealetrükiga,  
maht 500 ml

3D-pinal 
kahe sahtli, luku ja  

Looney Tunes'i  
pealetrükiga

Kirjatarvete  
komplekt 
Looney Tunes'i pealetrükiga,  
komplektis: metallist pliiatsikarp,  
A5 spiraalmärkmik, pastakas,  
6 värvipliiatsit, harilik pliiats,  
kustutuskumm, teritaja ja  
joonlaud, lukuga kotis

A5 spiraalmärkmik
80 ruudulist lehte, kaetud  

metalse Looney Tunes'i  
teemalise pealetrükiga

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
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Pehme mänguasi 
Looney Tunes'i tegelased,  
kõrgus 30 cm, valikus:  
Bugs Bunny, Tasmanian Devil  
või Tweety

Toidukott 
Looney Tunes'i pealetrükiga,  
mõõtmed: 26 x 11,5 x 24 cm

valikus ka:

      

valikus ka:

   

valikus ka:

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega



4 €

2 50 €

10 €

5 €
15 €

Komplekt:  
pleed ja padi
Looney Tunes'i pealetrükiga,  
pleedi mõõtmed: 130 x 170 cm,  
padja mõõtmed: 40 x 40 cm

100% puuvillane  
voodipesu komplekt 

Looney Tunes'i pealetrükiga,  
tekikoti mõõtmed: 140 x 200 cm ja  
padjapüüri mõõtmed: 70 x 80 cm

Kokkuvolditav kast 
Looney Tunes'i pealetrükiga,  

mõõtmed: 30 x 30 x 30 cm

Diivanipadi 
Looney Tunes'i motiiviga,  
mõõtmed: 40 x 40 cm

Kokkuvolditav korv
Looney Tunes'i pealetrükiga,  

mõõtmed: 35 x 35 x 55 cm

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

SH025 179771 TESTEX

SH025 179771 TESTEX
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Osta muretult
Tooted võib 30 päeva jooksul tagastada*

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



2 €

1 30 
 al

€ 1 30 € 10 €

2 €

20 € 1 50 €
0 80 €

1 30 €

Märkmepaberite  
komplekt 
kokkuvolditavate kaantega,  
pealetrükiga, valikus  
erinevad disainid

Spiraalmärkmik 
valikus:
neoonse pealetrükiga,  
A5, 80 lehte - 1,30 €,
holograafilise pealetrükiga,  
A4, 100 lehte, jooneline - 2,50 € Seljakott  

teismelistele
ühe sahtli, välimise tasku,  
luku, reguleeritavate rihmade  
ja holograafilise viimistlusega,  
mõõtmed: 38,5 x 29 x 18 cm

Pastapliiatsid, 3 tk 
kujukestega, komplektis erinevad  
disainid ja värvid

Kirjatarvete  
komplekt, 5 osa 
dinosauruse pealetrükiga, 
 komplektis: pastapliiats,  
harilik pliiats, kustutuskumm,  
teritaja ja joonlaud

Kott 
nöörkinnituse  
ja pealetrükiga,  
mõõtmed:  
33 x 43 x 0,2 cm

Koolikott 
kahe sahtli, välimise lukuga  
tasku, kahe küljetasku,  
reguleeritavate rihmade ja  
EVA vahuga pehmendatud  
seljaosaga, Ämblikmehe  
pealetrükiga, veekindel,  
mõõtmed: 38 x 27 x 15 cm Kustutuskummid 

komplektis erinevad värvid, valikus:
dinosaurusekujulised, 4 tk

või karvaste loomade kujulised, 3 tk

Pinal
luku, tuti ja  

holograafilise  
efektiga

valikus ka:

    
  

valikus ka:

    
  

valikus ka:

    
  

valikus ka:

    
  

valikus ka:

   

valikus ka:

   

Osta muretult
Tooted võib 30 päeva jooksul tagastada* KUUM!

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



0 80 €

2 €

2 50 €

15 €

2 50 €

1 50 €4 €

Kahepoolsed vildikad,  
12 värvi 
erineva paksusega otsad

Geomeetriakomplekt,  
9 osa 

pliiats, sirkel, täitesüsid, mall,  
kustutuskumm, kaks kolmnurka ja joonlaud

Pliiatsitops 
metallist

Värvipliiatsid,  
36 tk  
erinevat tüüpi: 
9 vesivärvi, 9 metalset,
9 joonistamiseks ja 9 tavalist

Temaatiline märkmik A5 
60 lehte, valikus: ruuduline geograafia,  
ajaloo, bioloogia, matemaatika,  
füüsika ja keemia jaoks või jooneline  
keelte jaoks

Vesivärvid,  
21 värvi 
komplektis  

pintsel

LED-lamp
painduva varrega, puutesensoriga 
lambi sisse- ja väljalülitamine  
ning valguse intensiivsuse  
muutmine, energiasäästlik,  
sisseehitatud akuga,  
mõõtmed: 20,6 x 11 x 33,5 cm

pakkumised kehtivad 11.08.2022 kuni 24.08.2022
tunneta kvaliteeti,  
             naudi hindu

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



4 €

6 €

6 €
4 €

7 €

7 €

Seelik 
tüllist, voodri,  

hõbedase  
vöökoha ja  

sädeleva  
pealetrükiga,  

suurused:  
104-134 cm

Kleit 
tagant kinnitatav,  
kroogitud vöökoha  
ja ruudulise  
pealetrükiga,  
suurused:  
104-134 cm

100% puuvillane  
pikkade varrukatega T-särk 
poistele, polokaeluse ja pealetrükiga  
rinnataskuga, suurused: 104-134 cm

Teksad 
elastaaniga, poistele, veniva pinguldatava  

vöökoha, taskute ja üles keeratud säärtega,  
suurused: 104-134 cm

100% puuvillane  
särk 

poistele, krae ja  
mansettidega,  

suurused: 116-134 cm

Püksid 
98% puuvilla ja 2% elastaani,  
poistele, taskute ja üles  
keeratud säärtega,  
suurused: 104-134 cm

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega



4 50 €

4 €

5 €

5 €

6 €

6 €

Tennised 
takjakinnitusega, ühevärvilised, valikus: 
tüdrukutele, suurused: 32-36
või poistele, suurused: 33-36

Tennised 
takjakinnitusega, valikus:
tüdrukutele, L.O.L. Surprise! motiividega, suurused: 22-31,
poistele, Ämblikmehe motiividega, suurused: 22-32

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

100% puuvillane  
T-särk 
tüdrukutele, pealetrüki ja  
üles keeratud varrukatega,  
suurused: 134-170 cm

Püksid 
98% puuvilla ja 2% elastaani,  

poistele, pinguldatava  
vöökoha ja taskuga,  

suurused: 134-170 cm

100% puuvillane  
pikkade  

varrukatega  
T-särk 

poistele, pealetrükiga,  
suurused: 134-170 cm

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


