
30 zł

20 zł

kamizelka Z KAPTUREM
z kieszeniami z przodu, zapinana na suwak,

rozmiary: 104-134 cm,
dziewczęca, ze sztucznego futerka,

z podszewką

    
lub chłopięca, z nadrukiem, pikowana

    

Jeggingsy lub Dżinsy
z wysoką zawartością bawełny 
i z elastanem, rozmiary: 104-134 cm,
do wyboru: jeggingsy dziewczęce
lub dżinsy chłopięce

lub do wyczerpania zapasów

Oferta ważna
w dniach

13.08-26.08
2020

HIT
SZUKAJ
W SKLEPACH

WYGODA, KTÓRA 
SPRZYJA ZABAWIE!

Wreszcie
SZKOŁA

Wszystko, co potrzebne 
na nowy rok szkolny! 



15 zł

15 zł

15 zł

10 zł

8 zł

od

20 zł

10 zł

koszulka 100% BAWEŁNY
rozmiary: 104-134 cm, do wyboru:
chłopięca, z nadrukiem

    
lub dziewczęca, z odwracalnymi, 
dwukolorowymi cekinami

    

Kamizelka 
rozmiary: 134-164 cm,

dziewczęca, 
ze sztucznego futerka,

z podszewką

    
lub chłopięca, pikowana,

zapinana na suwak,
z kieszeniami

    

Jeggingsy
z wysoką zawartością bawełny z wysoką zawartością bawełny 
i z elastanem, dziewczęce,i z elastanem, dziewczęce,
z gumą w pasie,z gumą w pasie,
rozmiary: 134-164 cmrozmiary: 134-164 cm

    

koszulka 
100% BAWEŁNY
dziewczęca, z nadrukiem,
rozmiary: 134-164 cm

bluza lub spodnie DRESOWE
100% BAWEŁNY
dziewczęce, z nadrukiem, 
rozmiary: 104-134 cm

    

    

spódniczka
99% bawełny, dziewczęca, 99% bawełny, dziewczęca, 

w kratkę, z metaliczną nitką, w kratkę, z metaliczną nitką, 
z gumą w pasie, z gumą w pasie, 

rozmiary: 104-134 cmrozmiary: 104-134 cm

legginsy
95% bawełny i 5% elastanu, 

dziewczęce, z nadrukiem 
Myszki Minnie, 

rozmiary: 104-134 cm

koszulka
100% bawełny lub z bardzo wysoką jej 

zawartością, chłopięca, rozmiary: 104-134 cm,
do wyboru: z napisem – 8 zł

lub z nadrukiem muszki i szelek – 10 zł 

20 zł

30 zł

15 zł

10 zł

Dżinsy
z wysoką zawartością bawełny z wysoką zawartością bawełny 
i z elastanem, chłopięce, i z elastanem, chłopięce, 
z prostymi nogawkami,z prostymi nogawkami,
rozmiary: 134-164 crozmiary: 134-164 cmm

koszulka 
100% BAWEŁNY

chłopięca, z nadrukiem,
rozmiary: 134-164 cm

    

koszulka 100% BAWEŁNY
chłopięca, z nadrukiem,
rozmiary: 134-164 cm

    

Bądź na bieżąco: aktualna gazetka, galeria inspiracji i mapa sklepów 
jUŻ teraz w aplikacji mobilnej PEPCO!

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 13.08.2020 Do 26.08.2020

Oferta w poszczególnych sklepach może różnić się pod względem ilości i dostępności asortymentu i jest dostępna 
do wyczerpania zapasów. Niektóre produkty będą w sprzedaży jedynie w wybranych sklepach.

Oferta w poszczególnych sklepach może różnić się pod względem ilości i dostępności asortymentu i jest dostępna 
do wyczerpania zapasów. Niektóre produkty będą w sprzedaży jedynie w wybranych sklepach.

Nowe 
szkolne

KOLEKCJE



koszulka 
100% BAWEŁNY

chłopięca, z nadrukiem,
rozmiary: 134-164 cm

bluza 
Z KAPTUREM

chłopięca, 
zapinana 

na suwak, 
trzykolorowa,

rozmiary: 
134-164 cm

Dżinsy
chłopięce, z gumą 

w dole nogawek,
rozmiary: 134-164 cm

20 zł

20 zł20 zł

20 zł

20 zł

BUCIKI
niemowlęce, z rzepami 
ułatwiającymi wkładanie, 
dziewczęce, ze wzorem 
Myszki Minnie lub chłopięce, 
ze wzorem Myszki Miki, 
rozmiary: 18-21

kapcie
dziewczęce, z nadrukiem,

zapinane na rzep, 
rozmiary: 22-31

kapcie
dziewczęce, z nadrukiem, 
zapinane na rzepy
z dwóch stron, 
rozmiary: 22-31

kapcie
chłopięce, z nadrukiem,
zapinane na rzep, 
rozmiary: 22-32

kapcie
chłopięce, z nadrukiem 
i elementami 3D, zapinane 
na rzepy z dwóch stron, 
rozmiary: 22-32

20 zł

40 zł

15 zł

Bluza Z KAPTUREM
dziewczęca, treningowa, 
zapinana na suwak, 
z nadrukiem na rękawach
i z otworem na kciuk,
rozmiary: 134-164 cm

koszulka
dziewczęca,  
treningowa,

z nadrukiem,
rozmiary: 

134-164 cm

15 zł
koszulka 100% BAWEŁNY

chłopięca, z nadrukiem Psi Patrol,
rozmiary: 104-134 cm

40 zł

40 zł

15 zł

legginsy 
dziewczęce, treningowe,
z kolorowymi panelami,

rozmiary: 134-164 cm

    

@pepcoplfacebook.com
/PEPCOpl

Sprawdź opinie o naszej ofercie, podziel się swoim zdaniem na 30
SKORZYSTAJ Z KOMFORTOWYCH ZAKUPÓW! 

MASZ 30 DNI NA ZMIANĘ ZDANIA I ZWROT ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW*

Oferta w poszczególnych sklepach może różnić się pod względem ilości i dostępności asortymentu i jest dostępna 
do wyczerpania zapasów. Niektóre produkty będą w sprzedaży jedynie w wybranych sklepach.

Oferta w poszczególnych sklepach może różnić się pod względem ilości i dostępności asortymentu i jest dostępna 
do wyczerpania zapasów. Niektóre produkty będą w sprzedaży jedynie w wybranych sklepach.



10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

10 zł

8 zł

8 zł30 zł

25 zł

od

30 zł

20 zł

3-pak stopek
z wysoką zawartością 
bawełny, dziewczęce, 

z aplikacją Myszki Miki, 
rozmiary: 31-38

Podkoszulek 100% bawełny
chłopięcy, z nadrukiem Myszki Miki, 

rozmiary: 92-128 cm

Podkoszulek
95% bawełny i 5% elastanu,
dziewczęcy, 
z aplikacją Myszki Minnie,  
rozmiary: 92-128 cm

szorty
95% bawełny 95% bawełny 
i 5% elastanu, i 5% elastanu, 
chłopięce, z nadrukiem chłopięce, z nadrukiem 
Myszki Miki, rozmiary: Myszki Miki, rozmiary: 
92-128 cm92-128 cm
lub 3-pak majtek 
100% BAWEŁNY
chłopięce, z nadrukiem Myszki Miki, rozmiary: 92-128 cm

3-pak majtek 
100% BAWEŁNY

dziewczęce, z nadrukiem 
Myszki Minnie, rozmiary: 92-128 cm

LUB 2-pak szortów
95% bawełny i 5% elastanu, dziewczęce, 

z nadrukiem Myszki Minnie, rozmiary: 92-128 cm 

2-pak szortów
95% bawełny i 5% elastanu, dziewczęce, 

z nadrukiem Myszki Miki, rozmiary: 134-164 cm
LUB 3-pak majtek 100% BAWEŁNY

dziewczęce, z nadrukiem Myszki Miki, rozmiary: 134-164 cm

szorty
95% bawełny 

i 5% elastanu, 
chłopięce, 

z nadrukiem Avengers, 
rozmiary: 134-176 cm

2-pak 
skarpetek
chłopięce, 
ze wzorem Minionki, 
rozmiary: 23-42

Piżama 
100% BAWEŁNY
chłopięca,  
z nadrukiem Avengers, 
rozmiary: 134-164 cm

30 zł

Piżama 
100% BAWEŁNY

chłopięca, 
z nadrukiem 
Myszki Miki,

rozmiary: 92-128 cm

Koszula nocna lub piżama
98% bawełny, dziewczęca, 
z nadrukiem Myszki Miki, 
rozmiary: 134-164 cm, 
do wyboru: koszula nocna – 25 zł
lub piżama – 30 zł

piżama
100% BAWEŁNY
dziewczęca, z nadrukiem 
Myszki Minnie, 
rozmiary: 92-128 cm

Koszula nocna 
100% BAWEŁNY 

dziewczęca, z nadrukiem
 Myszki Minnie, 

rozmiary: 92-128 cm,

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 13.08.2020 Do 26.08.2020 Teraz w ofercie elektroniczne karty podarunkowe i Paysafecard

Oferta w poszczególnych sklepach może różnić się pod względem ilości i dostępności asortymentu i jest dostępna 
do wyczerpania zapasów. Niektóre produkty będą w sprzedaży jedynie w wybranych sklepach.

Oferta w poszczególnych sklepach może różnić się pod względem ilości i dostępności asortymentu i jest dostępna 
do wyczerpania zapasów. Niektóre produkty będą w sprzedaży jedynie w wybranych sklepach.

SNY... I DNI
Na bajeczne



6 zł

4 zł

5 zł

5 zł

10 zł

10 zł

10 zł10 zł

30 zł

Zeszyt A5
60 kartek w kratkę, 
z metalizowaną okładką

        

        

Długopisy 
4 szt. BIC
cztery kolory 

w zestawie

Kołozeszyt A5
80 kartek w linie, z okładką 

w neonowych kolorach,
z metalizowanymi tłoczeniami

Kredki ołówkowe 
12 szt. BIC

worek na kapcie
i buty
z nadrukiem

    

    

Długopis 
do nauki pisania BIC
z zapasowym wkładem

ołówki 
5 szt. BIC

1 50

plecak
młodzieżowy, chłopięcy, 
z dużą zewnętrzną
kieszenią z przodu
i dwiema bocznymi

    

plecak
młodzieżowy, 
z kieszeniami: 

zewnętrzną i boczną

    

piórnik
zapinany na suwak, 

usztywniony

Brulion TEMATYCZNY A5 
96 kartek w kratkę: chemia, fi zyka, matematyka,
język angielski, biologia, geografi a, 
historia lub w linie: język polski

1 50

10 zł

piórnik
z efektem holografi cznym, 

pokryty sztucznym futerkiem,
zapinany na suwak

pepco.pl

Najnowsze kolekcje zawsze dostępne na pepco.pl www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 13.08.2020 Do 26.08.2020

Oferta w poszczególnych sklepach może różnić się pod względem ilości i dostępności asortymentu i jest dostępna 
do wyczerpania zapasów. Niektóre produkty będą w sprzedaży jedynie w wybranych sklepach.

Oferta w poszczególnych sklepach może różnić się pod względem ilości i dostępności asortymentu i jest dostępna 
do wyczerpania zapasów. Niektóre produkty będą w sprzedaży jedynie w wybranych sklepach.

Wreszcie
SZKOŁA



30 zł

20 zł

20 zł

25 zł

15 zł

10 zł

10 zł

8 zł

8 zł

8 zł

6 zł

6 zł10 zł

Komplet 
3 pojemników
kwadratowe, 
z przykrywkami, 
poj. 560 ml, 1,15 l, 1,85 l,
można myć w zmywarce

        

Pojemnik na lunch
z nadrukiem Myszki Miki, poj. 624 ml,
można myć w zmywarce
i używać w kuchence mikrofalowej
z otwartym wiekiem

Pojemnik na lunch
z dwiema tackami z przegródkami, poj. 992 ml, 

można myć w zmywarce i używać 
w kuchence mikrofalowej z otwartym wiekiem

        

Pojemnik na lunch
z dwiema przegródkami, poj. 1,1 l, można myć 

w zmywarce i używać w kuchence mikrofalowej

    

Pojemnik na lunch
z dwiema przegródkami, poj. 1,5 l, 
w zestawie łyżko-widelec,
można myć w zmywarce 
i używać w kuchence mikrofalowej

            

KOMPLET 
SZTUĆCÓW
łyżka, widelec i nóż, ze stali nierdzewnej, 
w praktycznym pojemniku, dł. 21 cm, 
sztućce można myć w zmywarce

15 zł

Pojemnik na jogurt
z pojemnikiem na dodatki, poj. 600 ml i 300 ml, 

można myć w zmywarce i używać 
w kuchence mikrofalowej

    

Budzik
z nadrukiem Myszki Minnie,
wymiary: 11 x 5,5 x 16 cm

MULTIRAMKA
z motywem Myszki Minnie 

i z klipsami, na 2 zdjęcia 
o wymiarach: 10 x 15 cm

PUDEŁKA 2-PAK
kartonowe, z nadrukiem 

Myszki Miki lub 
Myszki Minnie, wymiary:

 37 x 27 x 21 cm

    

PUDEŁKO
kartonowe, z nadrukiem 
Myszki Miki lub Myszki Minnie, 
wymiary: 47 x 31 x 32 cm

Kosz na Akcesoria
z bohaterami bajek Disneya, 

z uchwytami, 
wymiary: 40 x 30 x 44 cm

Puf składanY
z nadrukiem Myszki Minnie, 

wymiary: 31 x 31 x 31 cm

Szkatułka
z nadrukiem 

Myszki Minnie,
z okienkiem 

w kształcie serca 
wypełnionym 

cekinami,
wymiary: 

19 x 12 x 7 cm

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 13.08.2020 Do 26.08.2020
Doładuj kartę telefoniczną krajową lub zagraniczną w kasie PEPCO 

– szybko, wygodnie i bez prowizji!

Z PRAKTYCZNYM 
SCHOWKIEM!

Oferta w poszczególnych sklepach może różnić się pod względem ilości i dostępności asortymentu i jest dostępna 
do wyczerpania zapasów. Niektóre produkty będą w sprzedaży jedynie w wybranych sklepach.

Oferta w poszczególnych sklepach może różnić się pod względem ilości i dostępności asortymentu i jest dostępna 
do wyczerpania zapasów. Niektóre produkty będą w sprzedaży jedynie w wybranych sklepach.

Przerwa...
NA DRUGIE
ŚNIADANIE

Bajeczne 
   sposoby
NA POKÓJ 
DZIECKA



30 zł

od

20 zł

20 zł

10 zł

10 zł

od

30  zł

8 zł

odPudło dekoracyjne
do wyboru: 24 x 14 x 10 cm – 8 zł,

z uchwytem: 27 x 17 x 12 cm – 10 zł,
z uchwytem i pokrywą: 38 x 24 x 17 cm – 20 zł,
z uchwytem i pokrywą: 42 x 28 x 19 cm – 25 zł

    

Skrzynka na kółkach
drewniana, z napisem, do wyboru:
34 x 23,5 x 20 cm – 30 zł,
37 x 26,5 x 24,5 cm – 40 zł

KULE ŚWIETLNE 
LED 10 SZT.

łańcuch dł. 165 cm, 
baterie są sprzedawane 

oddzielnie

OSŁONKA 
NA DONICZKĘ

ø 15 cm, 
na metalowych 

nogach, 
wys. 50 cm

sztuczna 
roślinka 
w plastikowej doniczce,
ø 8,9 cm, wys. 55 cm

    

multiramka
na 6 zdjęć 

o wymiarach: 10 x 15 cm

Koszyk
z uchwytami, do wyboru:

30 x 19 x 17 cm – 10 zł, 
33 x 23 x 20 cm – 15 zł, 
40 x 28 x 22 cm – 20 zł

        

więcej
za mniej

...codziennie

@pepcopl

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel.: +48 61 62 88 999   e-mail: klient@pepco.eu

bądź na bieżąco poznaj nowe produkty kupuj bez obaw

Masz 
30-dniowe

prawo do zwrotu
* Regulamin 

zwrotów dostępny 
na www.pepco.pl

facebook.com
/PEPCOpl

pepco.pl doładowania kart
telefonicznych

krajowych
i zagranicznych

elektroniczne
karty

podarunkowe

Aplikacja
mobilna

PEPCO

30

stylowy
porządek

to podstawa!


