
7 €
 al

KUUM!

Retuusid  
või dressipluus 
tüdrukutele, Zombie Dash,  
aplikatsiooni ja pealetrükiga,  
valikus: retuusid, 95% puuvilla  
ja 5% elastaani - 7 €
või dressipluus,  
kõrge puuvillasisalduse,  
luku ja taskutega - 12 €,
suurused: 104-134 cm 

tunneta kvaliteeti,
             naudi hindu

Pakkumised kehtivad 15.09.2022-21.09.2022 või kuni kaupa jätkub.



12 €
Dressipluus
poistele, luku,  
taskute ja  
Zombie Dash'i  
pealetrükiga,  
suurused: 104-134 cm 

pakkumised kehtivad 15.09.2022 kuni 21.09.2022
tunneta kvaliteeti,  
             naudi hindu



5 €

7 €
 al

100% puuvillane  
pikkade varrukatega  
T-särk
poistele, Zombie Dash'i  
aplikatsiooni ja pealetrükiga,  
suurused: 74-98 cm või 104-134 cm 

Dressipüksid
kõrge puuvillasisaldusega,  

poistele, pinguldatava vöökoha ja  
taskutega, Zombie Dash'i 

aplikatsiooni ja pealetrükiga,  
suurused 74-98 cm - 7 €  

või 104-134 - 9 €

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega



10 €

5 €

9 €
10 €

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

Dressipüksid
kõrge puuvillasisaldusega,  

poistele, pinguldatava  
vöökoha ja  

kõhutaskuga,  
Zombie Dash'i  

aplikatsiooni  
ja pealetrükiga,  

suurused: 104-134 cm 

Dressipluus
kõrge puuvillasisaldusega, poistele,  
Zombie Dash'i aplikatsiooni ja  
pealetrükiga, suurused: 104-134 cm

Dressipüksid
kõrge puuvillasisaldusega,  
poistele, taskute ja  
pinguldatava vöökohaga,  
Zombie Dash'i aplikatsiooni  
ja pealetrükiga,  
suurused: 104-134 cm

Jälgi uudiseid ja 
jäta oma tagasiside

@pepcoeepepcoee



7 €

5 €

10 €

7 €

7 €

Dressipluus
kõrge puuvillasisaldusega,  
beebipoistele, Zombie Dash'i  
aplikatsiooni ja pealetrükiga,  
suurused: 74-98 cm 

Dressipluus
kõrge puuvillasisaldusega,  
beebipoistele, luku, taskute  
ja Zombie Dash'i pealetrükiga, 
suurused: 74-98 cm 

100% puuvillane  
pikkade  

varrukatega  
T-särk

beebipoistele,  
Zombie Dash'i  
pealetrükiga,  

suurused: 74-98 cm 

Dressipüksid
kõrge puuvillasisaldusega, beebipoistele, 
pinguldatava vöökoha, taskute ja  
Zombie Dash'i pealetrükiga,  
suurused: 74-98 cm 

Dressipüksid
kõrge puuvillasisaldusega,  

beebipoistele, pinguldatava  
vöökoha, kõhutasku,  

Zombie Dash'i aplikatsiooni  
ja pealetrükiga,  

suurused: 74-98 cm 

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega



10 €
Dressipüksid
kõrge puuvillasisaldusega,  
tüdrukutele, kõhutasku,  
Zombie Dash'i aplikatsiooni  
ja pealetrükiga,  
suurused: 104-134 cm 

pakkumised kehtivad 15.09.2022 kuni 21.09.2022
tunneta kvaliteeti,  
             naudi hindu



5 € 12 €

10 €

7 €

Retuusid
95% puuvill  
ja 5% elastaan,  
beebitüdrukutele,  
Zombie Dash'i  
aplikatsiooni  
ja pealetrükiga,  
suurused: 74-98 cm 

Dressipluus
kõrge puuvillasisaldusega,  
tüdrukutele, luku, taskute,  
Zombie Dash'i aplikatsiooni  
ja pealetrükiga,  
suurused: 104-134 cm 

Dressipüksid
kõrge  

puuvillasisaldusega,  
beebitüdrukutele,  

kõhutasku, 
 Zombie Dash'i  

aplikatsiooni  
ja pealetrükiga,  

suurused:  
74-98 cm 

Dressipluus
kõrge puuvillasisaldusega,  
beebitüdrukutele, luku,  
taskute, Zombie Dash'i  
aplikatsiooni ja pealetrükiga,  
suurused: 74-98 cm 

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega



3 €

3 € 3 €

3 €

100% puuvillane  
dressipluus 
beebitüdrukutele, pealetrükiga,  
suurused: 74-98 cm 

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

100% puuvillased  
dressipüksid

beebitüdrukutele,  
pinguldatava vöökoha,  

taskute ja pealetrükiga,  
suurused: 74-98 cm 

100% puuvillased  
dressipüksid
beebipoistele,  
pinguldatava vöökohaga,  
 suurused: 74-98 cm 

Osta muretult
Tooted võib 30 päeva jooksul tagastada*



3 €

6 €

Pikkade  
varrukatega  
T-särk 
95% puuvill ja 5% viskoos,  
poistele, pealetrükiga,  
suurused: 104-134 cm

100% puuvillased  
dressipüksid 
poistele, pinguldatava vöökoha,  
taskute ja embleemiga,  
suurused: 104-134 cm

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega



4 50 €
Retuusid
tüdrukutele,  
satside ja pealetrükiga,  
suurused: 104-134 cm

pakkumised kehtivad 15.09.2022 kuni 21.09.2022
tunneta kvaliteeti,  
             naudi hindu



3 €
2 50 €

2 50 €

3 €

Retuusid 
tüdrukutele,  
pealetrükiga,  
suurused:  
104-134 cm 

Retuusid 
tüdrukutele,  

pealetrükiga,  
suurused:  

104-134 cm

100% puuvillane  
pikkade  
varrukatega  
T-särk 
tüdrukutele,  
kummiga  
mansettide ja  
pealetrükiga,  
suurused: 104-134 cm 

100% puuvillane  
pikkade varrukatega  
T-särk 
tüdrukutele,  
venivate mansettide  
ja pealetrükiga,  
suurused: 104-134 cm

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


