
4 €
Lauanõud
keraamilised,  
valmistatud  
dolomiidist, reljeefse  
mustriga, valikus:
kruus, maht 460 ml,  
kõrgus 11,3 cm,
magustoidutaldrik,  
Ø 20 cm,
kauss, Ø 14 cm

HIT!

Pakkumised kehtivad 23.03.2023-12.04.2023 või kuni kaupa jätkub.

tunneta kvaliteeti,
             naudi hindu

KUUM!

Pidulaud



4 €

4 €

4 €

Kauss 
keraamiline,  
valmistatud dolomiidist,  
reljeefse mustriga, Ø 14 cm

Kruus 
keraamiline,  

valmistatud dolomiidist,  
reljeefse mustriga,  

maht 460 ml

Magustoidutaldrik
keraamiline, valmistatud dolomiidist,  

reljeefse mustriga, Ø 20 cm

pakkumised kehtivad 23.03.2023 kuni 12.04.2023
tunneta kvaliteeti,  
             naudi hindu



12 €

7 €
15 €

5 € Magustoidukahvlid, 4 tk
roostevabast terasest,  
lihavõtteteemalise ripatsiga

Rullimisalus 
silikoonist, pealetrükiga,  

mõõtmed: 50 x 70 cm

Praepann 
mittenakkuva katte ja ergonoomilise  

käepidemega, mis ei kuumene, 
 igat tüüpi pliitidele, sh induktsioonile, 

Ø 24 cm 

Praepann 
mittenakkuva katte ja ergonoomilise  
käepidemega, mis ei kuumene,  
igat tüüpi pliitidele, sh induktsioonile, 
Ø 28 cm 

valikus  
ka:

   

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega

• igat tüüpi pliitidele
• marmormustriga
•  põhi ei deformeeru 

induktsioonpliidil 
•  ergonoomilised pehme 

kattega käepidemed

A
A S T A T

GARANTII



2 50 €

3 €

3 €

4 50 €

4 50 €

3 €

Magustoidutaldrik
keraamiline,  

reljeefse mustriga,  
ühevärviline, Ø 19 cm

Kauss 
keraamiline, reljeefse mustriga, valikus:

ühevärviline või lillelise mustriga, maht 790 ml

Praetaldrik 
keraamiline, reljeefse  
mustriga, ühevärviline,  
Ø 27 cm

Praetaldrik 
keraamiline, reljeefse  
lillelise mustriga, Ø 27 cm

Kruus 
keraamiline,  

reljeefse  
mustriga,  

valikus:
ühevärviline  

või lilleline,  
maht 460 ml

Magustoidutaldrik
keraamiline, ilusa lillelise  
mustriga, Ø 19 cm

Jälgi uudiseid ja 
jäta oma tagasiside

@pepcoeepepcoee



3 €
5 €

6 €

2 €7 €

Toos 
keraamiline, kaanega,  
Ø 9,5 cm, kõrgus 9 cm

Kandik 
metallist,  

avatud mustriga  
ääristus ja reljeefse  

mustriga põhi,  
Ø 30 cm, kõrgus 5 cm

Diivanipadi 
dekoratiivse  

narmasääristusega,  
Ø 45 cm

Toolipadi 
pealetrükiga,  

mõõtmed:  
40 x 40 cm

Padjapüür 
pealetrükiga,  
mõõtmed:  
45 x 45 cm

valikus  
ka:

   

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI



12 € 5 €

7 €

3 €

5 €

6 €

Veepüstol 
pikkus 35 cm,  

lastele vanuses 3+

Neli-ühes mängukomplekt 
viskemängudega, komplektis:

täpsusvise takjapallidega,  
pall või kott auku, kott märklauale,  

rõngas koonuse otsa, lastele vanuses 3+

Haaramislelu 
loomapeaga,  

valikus: dinosaurus,  
krokodill või hai,  

lastele vanuses 3+

Sulgpallikomplekt 
2 reketit, mõõtmed: 26,5 x 29 x 2,5 cm,  
3 sulgpalli

Veepüstol 
komplektis  

pudel,  
pikkus 55 cm,  

saab  
kasutada  
ka teiste  

plastikpudelitega,  
lastele  

vanuses 4+

Veepommid,  
200 tk
karbis, komplektis pump,  
valikus erinevad värvid

valikus  
ka:

   

valikus  
ka:

   

valikus  
ka:

pakkumised kehtivad 23.03.2023 kuni 12.04.2023
tunneta kvaliteeti,  
             naudi hindu



10 €

15 €

12 €

Hot Wheels City  
autorada
komplektis auto,  
valikus erinevad disainid,  
lastele vanuses 3+

F1 RC võidusõiduauto 
puldiga, sõidab igas suunas,  
skaala 1:18, valikus erinevad disainid,  
lastele vanuses 6+,  
patareid ei kuulu komplekti

Dream Ella  
värvimuutev nukk 
kaetud mahapestava  
sädeleva värviga,  
üllatuskarbis,  
komplektis 7  
aksessuaari,  
kõrgus 29 cm,  
lastele vanuses 3+

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega



10 €

9 €

12 €

Play-Doh Käpapatrulli  
mängukomplekt 

komplektis: Marshalli kutsika kujuke,  
märk ja Cali kassi vormid, plastiknuga, ämber,  

tuletõrjejaama värav ja neli topsi plastiliini

Käpapatrulli  
pehme mänguasi 

valikus: Chase, Skye või Marshall, pikkus 45 cm

Käpapatrulli  
mänguasi 
aksessuaaridega,  
valikus erinevad  
tegelaskujud

© 2023 &TM Spin Master Ltd. All rights reserved.

Osta muretult
Tooted võib 30 päeva jooksul tagastada*



20 €Käpapatrulli mänguasi 
valikus: liikuvate osadega  

3 plastikust veoautot ja Käpapatrulli tegelaskujud  
(Skye, Marshall, Chase), lastele vanuses 3+

© 2023 &TM Spin Master Ltd. All rights reserved.

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega



4 50 € 4 50 €

7 €

7 €

9 €

4 50 €

100% puuvillane  
beebiriiete komplekt

poistele, komplektis:  
polosärk ja dressipüksid,  

Käpapatrulli pealetrükiga,  
suurused: 74-98 cm

100% puuvillane  
T-särk 
tüdrukutele, Käpapatrulli 
pealetrükiga,  
suurused: 104-134 cm

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

100% puuvillane  
T-särk
poistele, Käpapatrulli  
pealetrükiga,  
suurused: 104-134 cm

100%  
puuvillased  

dressipüksid 
poistele, pinguldatava  

vöökoha, taskute  
ja Käpapatrulli  

pealetrükiga,  
suurused: 104-134 cm

Beebiriiete  
komplekt
tüdrukutele,  
komplektis: T-särk - 100%  
puuvillane, retuusid - 95%  
puuvilla ja 5% elastaani,  
Käpapatrulli pealetrükiga,  
suurused: 74-98 cm

© 2023 &TM Spin Master Ltd. All rights reserved.

pakkumised kehtivad 23.03.2023 kuni 12.04.2023
tunneta kvaliteeti,  
             naudi hindu



6 €
9 €

5 €

5 €

9 €
6 €

100% puuvillane särk 
poistele, krae ja nööpidega,  

ühevärviline, suurused: 104-134 cm

Püksid
98% puuvilla ja 2% elastaani,  

poistele, trakside ja taskutega,  
ühevärvilised, suurused: 104-134 cm

Seelik 
plisseeritud, tüllist,  
voodri ja pealetrükiga,  
suurused: 104-134 cm

100% puuvillane särk 
tüdrukutele, krae, nööpide  
ja puhvvarrukatega, ühevärviline,  
suurused: 104-134 cm

100% puuvillane kleit 
õlgadel satsid, rõhutatud vöökoha,  
kroogitud seeliku ja pealetrükiga.  
suurused: 104-134 cm

Kleit 
100% puuvillase ülaosaga, õlgadel satsid,  
kahekordse tüllseelikuga, millel on kuldsete  
südamete pealetrükk, suurused: 104-134 cm

valikus  
ka:

   

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega



5 € 9 €

5 €4 50 €

6 €
7 €
Teksad 
poistele, veniva  
pinguldatava  
vöökoha ja taskutega,  
suurused: 104-134 cm

100% puuvillane  
särk 
beebipoistele, püstise  
krae, rinnatasku  
ja nööpidega,  
ühevärviline,  
suurused: 74-98 cm

Püksid 
95% puuvilla ja 5% elastaani,  
poistele, taskutega,  
ühevärvilised,  
suurused: 134-170 cm

100% puuvillane  
särk
poistele, krae,  
üles keeratud  
varrukate ja  
triibulise mustriga,  
suurused: 134-170 cm

100% puuvillane  
polosärk 

poistele, krae,  
nööpide ja pealetrükiga,  

suurused: 134-170 cm

100% puuvillane  
polosärk 

poistele, krael ja varrukatel 
kontrastses toonis triibud,  

suurused: 104-134 cm

Jälgi uudiseid ja 
jäta oma tagasiside

@pepcoeepepcoee



7 €

6 €

4 €

5 €

7 € 7 € 10 €
Kleit 
rüüsitud vöökohaga, valikus:
100% viskoosist, venivate varrukate  ja kaelusega, ruuduline
või 100% puuvillase ülaosaga, seelikuosa 95% puuvill ja 5% elastaan,  
südamekujulise väljalõikega, suurused: 134-170 cm

Teksaseelik 
veniva vöökoha ja taskutega,  
suurused: 134-170 cm

100% puuvillane T-särk
tüdrukutele, Smiley pealetrükiga,  

suurused: 134-170 cm

100% puuvillane kleit 
beebitüdrukutele, õlgadel satsid,  
tikandi, voodri ja rüüsitud  
vöökohaga,  
suurused: 74-98 cm

100% puuvillane  
sviiter 
beebitüdrukutele,  
nööpide ja litritest  
aplikatsiooniga,  
suurused: 74-98 cm

100% puuvillane T-särk 
tüdrukutele, varrukatel  

tikand, ühevärviline,  
suurused: 104-134 cm

Särkkleit
55% viskoosi ja 45% puuvilla, krae,  

rüüsitud vöökoha ja nööpidega,  
ühevärviline, suurused: 134-170 cm

valikus  
ka:

   

valikus  
ka:

   

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega



6 €

10 €
12 €

6 € 3 €

Kleit 
97% puuvill,  
3% elastaan,  
sirge lõike,  
kolmveerandvarrukate,  
lõhikute  
ja triibulise  
pealetrükiga,  
suurused: 36-44

100%  
viskoosist  

kleit 
krae, 

kroogitud  
vöökoha,  

nööpide ja  
pealetrükiga,  
varrukaotstes  

kummid,  
suurused:  

36-44

100% puuvillane T-särk
naistele, õlgadel pits,  

kivikeste ja pealetrükiga,  
suurused: S-XXXL

T-särk 
95% viskoos ja 5% elastaan,  
naistele, pealetrükiga,  
suurused: S-XXXL

Topp 
95% puuvill ja  
5% elastaan,  
ühevärviline,  

suurused: S-XXL

pakkumised kehtivad 23.03.2023 kuni 12.04.2023
tunneta kvaliteeti,  
             naudi hindu



7 €

9 €
9 €

10 €
9 €

100% puuvillane  
kleit

langetatud vöökoha  
ja volangidega,  

ühevärviline,  
suurused: 36-44

100% viskoosist  
särk
naistele, V-kaeluse  
ja nööpidega,  
tagant kroogitud,  
ühevärviline,  
suurused: 36-46

Teksaseelik 
taskutega, esiosal lõhik,  

suurused: S-XXL

Püksid 
naistele, veniva vöökoha  

ja triibulise mustriga,  
suurused: 36-44

Särk 
naistele, krae,  
üles keeratud varrukate  
ja täpilise mustriga,  
suurused: 36-46

KUUM!
Kõik reklaamlehes näidatud tooted on meie müügihitid, 

mille leiad kauplusest märkega



25 €
Oclean P1  

sonic hambahari 
72 000 harjaliigutust minutis,  
3 režiimi, 2-minutiline taimer,  

aku laetustaseme indikaator,  
aku kestvus 30 päeva,  

magnetiline laadimine USB laadimisjaamaga,  
komplektis: hambahari, harjapea,  

USB-laadimisjaam, kasutusjuhend

tunneta kvaliteeti,
             naudi hindu

Jälgi uudiseid Osta murevabalt

* Tagastamise reeglid leiad
www.pepco.ee

30 päeva  
jooksul tasuta  
tagastamine

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

KAUA-
KESTEV 

AKU

KAITSEB IGEMEID 
JA HAMBAEMAILI

PATENTEERITUD 
MAGLEV-MOOTOR

Kui oled aku 
2-tunnise 

kiirlaadimisega 
täis laadinud, 

kestab see  
kuni 30 päeva

W-kuju järgib hamba 
loomulikku kuju

DuPont  
Tynex harjased

3 REŽIIMI
Sinu hammaste  
erinevate  
vajaduste jaoks

Valgendav

Tundlik

Tavaline

Kuni

72 000
harjaliigutust  
minutis


