
Zestaw 
3 osłonek
w metalowej 
konstrukcji, 
wymiary: 
47,5 x 16 x 17 cm 

Świeca zapachowa
w szklanym pojemniku, z pokrywką, 
do wyboru różne kolory i zapachy, 
ø 13,5 cm, wys. 8 cm

Ramka
szklana, na zdjęcie 
o wymiarach: 
10 x 15 cm

40 zł

20 zł15 zł

HIT!

ELEGANCKI
i przytulny dom

Oferta ważna od 30.12.2021 do 19.01.2022 lub do wyczerpania zapasów.

poczuj jakość, 
    pokochaj cenę



Pled
z wytłaczanym wzorem, 
wymiary: 130 x 160 cm

30 zł

Narzuta
na łóżko, 

z wytłaczanym wzorem, 
wymiary: 200 x 220 cm 40 zł

Koc
z mikrofi bry, gładki,

dostępne 
różne kolory, 

wymiary: 
130 x 170 cm

20 zł

Poszewka na poduszkę
z wytłaczanym wzorem, 
wymiary: 40 x 40 cm

10 zł

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

SHHO 094418 TESTEX

SHHO 115024 TESTEX

20.HCN.35646 HOHENSTEIN HTTI

SH025 174400 TESTEX

dostępne 
również:

    

dostępne
również:

    
    

dostępne również:

        

oferta od 30.12.2021 do 19.01.2022
poczuj jakość, 
     pokochaj cenę



Koszulka 
100% bawełny
z nadrukiem 
licencji Dumbo
lub Bambi, 
rozmiary: S-XXL

Spodnie dresowe
bawełniane, z kieszeniami, 
wiązaniem w pasie 
i cięciami na kolanach, 
gładkie, rozmiary: M-XXL

Koszulka 
100% bawełny
z dekoltem V, 
gładka, 
rozmiary: M-XXL

Koszulka
85% wiskozy 
i 15% elastanu, 
z dekoltem V 
i z przedłużonym 
tyłem, gładka, 
rozmiary: S-XXL

Jegginsy
z wysoką zawartością 

bawełny i z elastanem,
z wysoką gumą 

w pasie, gładkie, 
rozmiary: 36-44

30 zł

25 zł

30 zł

12 zł

25 zł

HIT!Wszystkie produkty w gazetce to nasze hity, 
oznaczone są w sklepie tym symbolem



Koszulka
100% wiskozy, z owalnym 
dekoltem i z przedłużonym 
tyłem, gładka, rozmiary: S-XXXL

Koszulka
95% bawełny 
i 5% elastanu,  
z owalnym dekoltem 
i z przedłużonym tyłem,
z nadrukiem,
rozmiary: S-XXL

Koszula
100% wiskozy, 
z kołnierzykiem i z kieszeniami, 
z nadrukiem, rozmiary: 36-46

Koszula
100% wiskozy, 

z odcięciem 
i falbaną na dole, 

z nadrukiem, 
rozmiary: 36-46

Dżinsy
z wysoką zawartością 

bawełny, z kieszeniami, 
rozmiary: 36-44

Jegginsy
z wysoką zawartością 
bawełny i z elastanem,
z marszczoną gumą 
w pasie, 
rozmiary: 36-44

30 zł

17 zł

30 zł

30 zł
35 zł

50 zł

dostępna 
również:

dostępne 
również:

Skorzystaj z komfortowych zakupów! Masz 30 dni 
na zmianę zdania i zwrot zakupionych produktów*



Koszulka 
100% bawełny
dziewczęca, z wywiniętymi 
rękawkami, z nadrukiem, 
rozmiary: 134-170 cm

Koszulka 
100% bawełny
chłopięca, z nadrukiem, 
rozmiary: 134-170 cm

Koszulka 
100% bawełny
chłopięca, z nadrukiem, 
rozmiary: 134-170 cm

Bluza 
z kapturem
z bardzo wysoką 
zawartością 
bawełny, dziewczęca, 
z aplikacją 3D, 
rozmiary: 134-170 cm

Jegginsy
z wysoką zawartością 
bawełny i z elastanem, 
dziewczęce, gładkie,
rozmiary: 134-170 cm

30 zł

15 zł

20 zł

10 zł

10 zł
Spodnie dresowe
z wysoką zawartością bawełny, 
chłopięce, z kieszeniami 
i wiązaniem w pasie, z aplikacją 
i przeszyciami na kolanach, 
rozmiary: 134-170 cm

30 zł

HIT!Wszystkie produkty w gazetce to nasze hity, 
oznaczone są w sklepie tym symbolem



Legginsy
95% bawełny i 5% elastanu, 
dziewczęce, z nadrukiem, 
rozmiary: 104-134 cm

Koszulka 
100% bawełny
chłopięca, z nadrukiem, 
rozmiary: 104-134 cm 

Bluza 
z kapturem
100% bawełny
dziewczęca, 
zapinana na suwak, 
z kieszeniami i napisami 
na rękawach, 
rozmiary: 104-134 cm

Spodnie
z tkaniny 98% bawełny 

i 2% elastanu, chłopięce, 
z wiązaniem w pasie, 

kieszeniami i z nadrukiem, 
rozmiary: 104-134 cm

10 zł

Koszulka 
100% bawełny
dziewczęca, do wyboru: 
z kieszenią, różowa 
w kropki lub biała, 
z nadrukiem,
rozmiary: 104-134 cm

10 zł

30 zł

Koszulka 
100% bawełny

chłopięca, z nadrukiem, 
rozmiary: 104-134 cm

8 zł

10 zł

30 zł

oferta od 30.12.2021 do 19.01.2022
poczuj jakość, 
     pokochaj cenę



Spodnie dresowe 
100% bawełny

niemowlęce, dziewczęce, 
z nadrukiem, rozmiary: 74-98 cm

Bluza 100% bawełny
niemowlęca, dziewczęca, 
z nadrukiem, 
rozmiary: 74-98 cm

Dres niemowlęcy
95% bawełny i 5% elastanu, 
chłopięcy, w zestawie bluza 
i spodnie, z kontrastowymi 
wstawkami i z nadrukiem, 
rozmiary: 74-98 cm

Bluza 
lub spodnie 

dresowe 
100% bawełny

niemowlęce, chłopięce, 
do wyboru: bluza 

z nadrukiem lub spodnie 
z wiązaniem w pasie 

i z kieszeniami, gładkie, 
rozmiary: 74-98 cm

Komplet niemowlęcy
dziewczęcy, w zestawie: 

sweterkowa tunika 100% bawełny, 
z falbanką i nadrukiem w kropki, legginsy 

95% bawełny i 5% elastanu, 
gładkie, dostępne 2 wersje kolorystyczne, 

rozmiary: 74-98 cm

10 zł

10 zł

30 zł
10 zł

25 zł

dostępne 
również:

bluza

spodnie

          

HIT!Wszystkie produkty w gazetce to nasze hity, 
oznaczone są w sklepie tym symbolem



Teraz wybrane produkty z kategorii: 
odzież, bielizna, łazienka, salon, 
kuchnia, jadalnia, pokój dziecka  
znajdziesz w obniżonych cenach!

Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów.

do

SALE
WYPRZEDAŻ

BIURO OBSŁUGI KLIENTA 
tel.: +48 61 62 88 999    

e-mail: klient@pepco.eu

Bądź na bieżąco: Poznaj nowe produkty: Kupuj bez obaw!

doładowania kart 
telefonicznych krajowych 

i zagranicznych

Oferta w poszczególnych sklepach może różnić się pod względem ilości 
i dostępności asortymentu. Niektóre produkty będą w sprzedaży jedynie 

w wybranych sklepach. Możliwe jest wystąpienie błędów w druku, co może 
wpłynąć na rozbieżność między cenami podanymi w gazetce a cenami w sklepie.

elektroniczne 
karty 

podarunkowe

* Regulamin zwrotów  
dostępny na www.pepco.pl

Masz 30-dniowe 
prawo do zwrotu

poczuj jakość,  
     pokochaj cenę

@pepcoplpepcopl pepco.pl


