
UUS  
 KOLLEKTSIOON

12 €
 al

Jakk
krae, taskute ja  

ovaalse alläärega,  
ruuduline, 

valikus: 
tüdrukutele,  

suurused: 
134-170 cm - 12 € 

või naistele, 
suurused: S-L - 15 €

10 €
 al

Teksad
taskutega,  
kulutatud  
välimusega,  
valikus:  
tüdrukutele,  
suurused: 
134-170 cm - 10 €, 
või naistele, 
elastaaniga, 
suurused:  
36-44 - 12 €

KUUM!

Pakkumised kehtivad 08.09.2022-21.09.2022 või kuni kaupa jätkub.

tunneta kvaliteeti,
             naudi hindu



10 €

10 €

10 €
12 €

12 €

9 €

15 €

Dressipluus 
puuvillane, naistele, reljeefse Looney Tunes'i  
aplikatsiooniga, suurused: S-XXL

Jakk  
tüdrukutele, 
krae, taskute ja  
ovaalse alläärega, 
ruuduline, 
suurused: 134-170 cm

Dressipluus 
naistele, taskutega, 
ühevärviline, suurused: S-XXL

Jakk 
naistele, krae, taskute ja 

ovaalse alläärega, 
ruuduline, 

suurused: S-L

Dressipüksid 
naistele, taskutega,  

ühevärvilised, suurused: S-XXL

Teksad  
tüdrukutele, taskutega  
ja kulutatud välimusega, 
suurused: 134-170 cm

Teksad 
elastaaniga,  

naistele, taskute ja 
avara lõikega, 

suurused: 36-44

pakkumised kehtivad 08.09.2022 kuni 21.09.2022
tunneta kvaliteeti,  
             naudi hindu



25 €
10 €

5 €

10 €

6 €

5 €

12 €

6 €
9 €

Teksad 
elastaaniga, naistele, 
avara lõikega, 
taskutega, 
suurused: 36-44

Sviiter
naistele, pehme,  
mustriga kudum, 
suurused: S-XXL

100% viskoosist  
särk 
naistele, krae ja taskutega,  
ruuduline, suurused: 36-46

T-särk 
90% puuvilla, 5% elastaani  
ja 5% viskoosi, naistele,  
V-kaeluse ja kroogitud  
esiosaga, ühevärviline, 
suurused: S-XXXL

Kapuutsiga parka 
kunstkarusnahast voodri,  
luku, trukkide ja taskutega, 
suurused: 36-46

Teksad
elastaaniga,  
naistele,  
kitsa lõikega, 
suurused: 36-44

Miniseelik 
ühevärviline, küljel  
dekoratiivsed nööbid, 
suurused: S-XXL

T-särk
naistele, avara lõike,  
pealetrüki ja ümara  
allosaga, suurused: S-XXL

Sviiter 
naistele, pehme kudum, triibulised varrukad,  
suurused: S-XXXL

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega



7 € 7 €
Kampsun 
tüdrukutele, 
pehme kudum, 
suurused: 134-170 cm

Dressipluus 
puuvillane, poistele, lukuga, 
Batmani mustriga, 
suurused: 134-170 cm

100% puuvillane  
dressipluus
poistele, pealetrükiga, 
suurused: 134-170 cm

Kõrge  
kaelusega  

kampsun  
tüdrukutele, 

pehme kudum, 
suurused: 134-170 cm

100% puuvillased  
dressipüksid 
poistele, taskute ja 

pinguldatava vöökohaga, 
ühevärvilised,  

suurused: 134-170 cm

6 €

11 € 6 €

valikus  
ka:

   

valikus  
ka:

   

Jälgi uudiseid ja 
jäta oma tagasiside

@pepcoeepepcoee



9 € 6 €

6 € 9 €

9 € 4 50 €

Dressipluus 
poistele, plüüsist,  

luku ja taskutega, 
suurused: 104-134 cm

100% puuvillane  
kampsun 
poistele, õlal nööbid,  
triibuline, suurused:  
104-134 cm

100% puuvillane  
dressipluus 

tüdrukutele, kroogitud  
õlaosa ja veniva  

alläärega, ühevärviline, 
suurused: 104-134 cm

Teksad 
elastaaniga, poistele, 

reguleeritava vöökohaga,  
külgedel taskud, 

suurused: 104-134 cm

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

Kampsun
tüdrukutele,  
kaunistatud  
kahepoolsete  
litritega, 
suurused:  
104-134 cm

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega



 UUS

 
Ainult Pepcos
Skaneeri kood ja vaata 
pakkumist www.pepco.ee

10 €

6 €

6 €
5 €

6 €

5 €
100% orgaanilisest  

puuvillast bodi 
beebitüdrukutele, 

suurused: 56-92 cm

Pudipõlled, 3 tk
universaalne suurus

100% orgaanilisest  
puuvillast  
kapuutsiga
kombinesoonid 
beebidele, 
suurused: 56-92 cm 

100% puuvillased  
retuusid

beebitüdrukutele,  
suurused: 74-98 cm

100% orgaanilisest  
puuvillast dressipluus 
beebidele, suurused: 74-98 cm

100% orgaanilisest  
puuvillast püksid
beebipoistele, 
suurused: 74-98 cm

Certified By CCPB SRL   
License No.  

CCPB/Q037/TB

‘organic’

Certified By CCPB SRL   
License No. CCPB/Q037/TB

‘organic’

Certified By CCPB SRL   
License No. CCPB/Q037/TB

‘organic’

Certified By CCPB SRL   
License No.  

CCPB/Q110/TB

‘organic’

Certified By CCPB SRL   
License No.  

CCPB/Q110/TB

‘organic’



* Toode on saadaval vaid valitud kauplustes.

6 € 9 €

10 €

6 €
12 €

12 €

6 €

100% puuvillane särk  
flanellist, beebipoistele, 
krae ja taskuga, ruuduline, 
suurused: 74-98 cm

100% puuvillane  
beebiriiete komplekt

tüdrukutele, komplektis: 
pikkade varrukate ja mustriga  

T-särk ning trakside  
ja taskutega sametist  

seelik, suurused: 74-98 cm

100% puuvillane  
pluus
beebitüdrukutele, 
eest nööpidega,  
rüüsidega, ruuduline, 
suurused: 74-98 cm

100% puuvillane  
beebiriiete komplekt 
tüdrukutele, pallikestega, 
komplektis: sviiter ja retuusid, 
suurused: 74-98 cm

100% puuvillane  
beebiriiete komplekt*
poistele, komplektis: 
pikkade varrukate ja mustriga  
T-särk ning taskute ja kirjaga  
sametist tunked, suurused: 74-98 cm

100% puuvillane  
beebiriiete  
kompekt 
poistele, komplektis: 
struktuurse mustriga,  
küljelt avatav kampsun  
ja retuusid, suurused:  
56-86 cm

100% puuvillane  
kleit 
beebidele, sametist,  
eest nööpidega,  
kroogitud vöökohaga,  
rüüsidega, valikus: 
mustriga või ühevärviline, 
suurused: 74-98 cm

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega



* Toode on saadaval vaid valitud kauplustes.

3 €

12 €

9 €
12 €

12 €

4 50 €

Pidžaama 
fliisist, naistele, 

Bambi motiividega, komplektis: 
aplikatsiooni ja seotava alläärega  

T-särk ja pealetrükiga püksid, 
suurused: S-XL

100% puuvillane  
pidžaama 
naistele, Bambi  
pealetrükiga, komplektis: 
seotava alläärega  
T-särk ja püksid, 
suurused: S-XL

Hommikumantel 
veluurist, naistele, 
vöö ja pealetrükiga, 
suurused: S/M või L/XL

Öösärk  
puuvillane,  

naistele, 
pealetrükiga, 

suurused: S-XXL

Sokid, 2 paari 
puuvillased, 
elastaaniga, naistele, 
Bambi piltidega,  
komplektis erinevad mustrid, 
suurused: 35-42

Sokid, 2 paari* 
puuvillased, elastaaniga, 

naistele, mittelibisevad, 
Bambi piltidega, komplektis erinevad  

mustrid, suurused: 35-42

Osta muretult
Tooted võib 30 päeva jooksul tagastada*

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI



15 €

10 €
12 €

3 €

5 €
 al

5 €
 al

Dekoratsioon
riputatav, kangale trükitud 
mõõtmed: 30 x 40 cm

Korv 
punutud, looduslikust materjalist, 
kaane ja sangaga, valikus:  
Ø 22 cm, kõrgus 12,5 cm - 5 €,  
Ø 26 cm, kõrgus 15,5 cm - 6 €

Lillepotiümbris  
punutud, looduslikust materjalist,  
kaitsva kilega, valikus:  
Ø 23 cm, kõrgus 13 cm - 5 €, 
Ø 25 cm, kõrgus 18 cm - 7 €

100% puuvillane 
voodikate 
ruuduline, 
mõõtmed: 160 x 220 cm

Latern 
keraamiline, aukude  
ja nöörist sangaga, 

Ø 16 cm, kõrgus 21,5 cm

Voodipesu  
komplekt  
mikrofiibrist, mõõtmed:  
140 x 200 cm,  
padjapüür 70 x 80 cm 

valikus  
ka:

   

valikus  
ka:

   

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega

19.HCN.68889 HOHENSTEIN HTTI

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI



4 €

20 € 15 €

10 € 5 €

3 €

Lillepott 
keraamiline,  
mustriga, 
Ø 13,5 cm,  
kõrgus 13,2 cm

Lillepotiümbris 
keraamiline, jalgadel, 
kahevärviline, 
Ø 13,5 cm, kõrgus 14 cm

Lillepotialus
metallist, puidust  
lillepotiümbrisega, 
mõõtmed: 25 x 23 x 50 cm

Kohvilaud
metalljalgadega, kokkupandav 
Ø 48 cm, kõrgus 50 cm

Lillepotiümbris
keraamiline, 
kahevärviline, 
Ø 13,5 cm, kõrgus 13 cm

LED-laualamp
klaasist, metallist alusel,  
Ø 15 cm, kõrgus 19 cm 

pakkumised kehtivad 08.09.2022 kuni 21.09.2022
tunneta kvaliteeti,  
             naudi hindu



10 €

9 €

12 €
5 €
 al

7 €

4 50 €

7 €
Dekoratsioon 
keraamiline,  
kunsttaimega, 
Ø 11 cm, kõrgus 15 cm 

Pilt
raamis, mõõtmed:  
42,5 x 52,5 x 2,5 cm 

Diivanipadi  
mõõtmed: 35 x 50 cm

Teemandikujuline  
laelamp
metallist, mõõtmed: 20 x 20 x 23 cm

100% puuvillane  
pleed 

kaunistatud tuttidega, 
mõõtmed: 130 x 160 cm

Lillepotiümbris 
metallist, valikus:  
12,5 x 12,5 x 36 cm - 5 € 
15 x 15 x 50 cm - 7 € 
17,5 x 17,5 x 66,5 cm - 17 €

Lillepotiümbris  
alusega
keraamiline,  
Ø 13,5 cm,  
kõrgus 13,2 cm

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI



3 €
 al

15 €

3 €

12 €

5 €
Kausid, 3 tk  
metallist, plastikkaantega, 
 komplektis: 
maht 1,8 l, Ø 20 cm,  
maht 2,8 l, Ø 22 cm,  
maht 4,8 l, Ø 26 cm

Majapidamispaberi hoidja 
metallist, kuldne, Ø 15 cm, kõrgus 28,5 cm

Nõudekuivatusrest
metallist, kuldne,  

mõõdud: 46 x 26 x 15 cm

Puuviljakorv 
metallist, kuldne, 

Ø 23 cm

Köögitarvikud 
metallist, kuldsed, 

valikus: köögiviljakoorija - 3 € 
või küüslaugupress - 5 €

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


