
15 zł

10 zł

10 zł

Body  
100% BAWEŁNY
niemowlęce,  
rozmiary: 62-92 cm, 
do wyboru: chłopięce,  
z nadrukiem  
Myszki Miki  
lub dziewczęce,  
z nadrukiem  
Myszki Minnie, 
dostępne różne wzory

KOSZULKA 100% bawełny 
niemowlęca, rozmiary: 80-98 cm,  
do wyboru: dziewczęca, z nadrukiem  
Myszki Minnie, z brokatowymi elementami,  
prosta albo z falbanką
lub chłopięca, z nadrukiem  
Myszki Miki, 
dostępne różne wzory

Spodnie DRESOWE 
100% BAWEŁNY

niemowlęce, z wiązaniem w pasie,  
rozmiary: 74-98 cm, do wyboru: 

dziewczęce, z kokardkami i z nadrukiem Myszki Minnie  
lub chłopięce, z nadrukiem Myszki Miki, 

dostępne różne wzory

BLOGERKA

POLECA

100% bawełny
i 100% radości

kolekcjA
NOWA 
dziecięca

lub do wyczerpania zapasów

Oferta ważna 
w dniach

24.09-7.10 
2020



50 zł

10 zł

10 zł

30 zł

25 zł

20 zł

Kurtka Z KAPTUREM
niemowlęca, chłopięca, ocieplona futerkiem,   
zapinana na suwak i napy,  
rozmiary: 80-98 cm

    

płaszczyk  
Z KAPTUREM
niemowlęcy, dziewczęcy, 
ocieplony futerkiem,  
zapinany na suwak i napy,  
rozmiary: 80-98 cm

    

Bluza  
100% BAWEŁNY
niemowlęca,  
chłopięca,  
z nadrukiem,  
rozmiary:  
68-98 cm

    

Spodnie 
DRESOWE 
100% BAWEŁNY
niemowlęce, chłopięce,  
z aplikacją na kolanach,  
rozmiary: 74-98 cm

    

KOMPLET  
NIEMOWLĘCY  
100% BAWEŁNY
chłopięcy, w zestawie:  
gładkie body i ogrodniczki  
z aplikacją i uszkami,  
rozmiary: 62-92 cm

Pajac
z polaru, niemowlęcy, do wyboru: dziewczęcy,  

z falbanką, z nadrukiem i aplikacją Myszki Minnie  
lub chłopięcy, z nadrukiem i aplikacją Myszki Miki,  

rozmiary: 56-80 cm

3-Pak Body 100% BAWEŁNY
niemowlęce, chłopięce, dwa z nadrukiem, jedno gładkie,  

rozmiary: 62-92 cm, dostępny również 3-pak body,  
dziewczęce, w zestawie:

        

30
SKORZYSTAJ Z KOMFORTOWYCH ZAKUPÓW!  

MASZ 30 DNI NA ZMIANĘ ZDANIA I ZWROT ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW*



20 zł

20 zł

20 zł

10 zł

10 zł

10 zł

Koszula  
100% BAWEŁNY
niemowlęca, dziewczęca,  
z falbanką i kokardką,  
w kratkę, rozmiary:  
74-98 cm

2-PAK LEGGINSÓW*
95% bawełny i 5% elastanu, niemowlęce,  
dziewczęce, z nadrukiem, rozmiary: 74-98 cm

    
* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

legginsy
95% bawełny  

i 5% elastanu,
niemowlęce,  
dziewczęce, 
z nadrukiem,  

rozmiary:  
56-86 cm

body  
100% BAWEŁNY

niemowlęce, dziewczęce, 
z nadrukiem,  

rozmiary: 62-92 cm

    

rajstopki
z wysoką zawartością bawełny, 

niemowlęce, dziewczęce, 
różne wzory, 0-22 mies.

    

chusteczki NAWILŻANE  
LULA 3 op. + 1 GRATIS

72 sztuki w opakowaniu, do wyboru: z aloesem,  
z alantoiną lub z pantenolem 15 zł

gratis!
3op.

+1

Pajac
z wysoką zawartością bawełny,  
niemowlęcy, dziewczęcy, welurowy,  
z nadrukiem i z aplikacją, rozmiary: 56-80 cm,  
dostępny również pajac 100% bawełny,  
chłopięcy, rozmiary: 56-86 cm

    

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

DZIECIĘCE 
KOLEKCJE

PEŁNE 
NOWOŚCI!



10 zł

15 zł

15 zł

Body 100% BAWEŁNY
niemowlęce, dziewczęce,  
z nadrukiem Myszki Minnie, 
z brokatowymi elementami, 
rozmiary: 62-92 cm, 
dostępne różne wzory

KOSZULKA 100% BAWEŁNY
niemowlęca, dziewczęca,  
z nadrukiem Myszki Minnie,  
z brokatowymi elementami,  
prosta lub z falbanką, rozmiary: 80-98 cm, 
dostępne różne wzory 

KOSZULKA 100% BAWEŁNY
niemowlęca, chłopięca,  

z nadrukiem Myszki Miki, rozmiary: 80-98 cm, 
dostępne różne wzory

Spodnie  
DRESOWE 

100% BAWEŁNY
niemowlęce, dziewczęce,  

z kokardkami i z nadrukiem  
Myszki Minnie, z wiązaniem w pasie,  

 rozmiary: 74-98 cm, dostępne różne wzory

Spodnie DRESOWE 
100% BAWEŁNY
niemowlęce, chłopięce,  
z nadrukiem Myszki Miki,  
z wiązaniem w pasie,  
rozmiary: 74-98 cm, 
dostępne różne wzory

10 zł

10 zł

10 zł

Body 100% BAWEŁNY
niemowlęce,  
chłopięce,  
z nadrukiem  
Myszki Miki, 
rozmiary:  
62-92 cm, 
dostępne  
różne wzory

Teraz w ofercie elektroniczne karty podarunkowe i Paysafecard



40 zł

50 zł

60 zł

60 zł

kurtka Z KAPTUREM
chłopięca, pikowana,  

z kieszeniami,  
zapinana na suwak,  

rozmiary: 104-134 cm

kurtka  
Z KAPTUREM
chłopięca, typu parka,  
z kieszeniami,  
zapinana na suwak,  
rozmiary: 134-164 cm

kurtka 
dziewczęca,  

ze stójką i z kieszeniami,  
zapinana na suwak,  

rozmiary: 134-164 cm

      

kurtka  
Z KAPTUREM

dziewczęca, typu parka,  
ocieplona futerkiem,  

z kieszeniami, 
zapinana na suwak,   

rozmiary: 104-134 cm

      

8 zł

od

Koszulka  
100%  
BAWEŁNY  
z nadrukiem,   
do wyboru: dziewczęca, 
rozmiary: 104-134 cm – 8 zł 

      
lub chłopięca,  
ze wzorem moro  
na rękawach, 
rozmiary:  
98-134 cm – 10 zł

@pepcoplfacebook.com 
/PEPCOpl

Sprawdź opinie o naszej ofercie, podziel się swoim zdaniem na 

Przymiarki
do jesieni!



20 zł

15 zł

czapka
z miękkiej dzianiny,  
wywijana,  
z pomponem,  
rozmiar  
uniwersalny

szal 
miękki i ciepły,  
z frędzlami, w delikatną  
pastelową kratę,  
wymiary: 180 x 40 cm

    

rękawiczki
dwuwarstwowe,  

z wypukłym wzorem,  
rozmiar uniwersalny

    

10 zł

30 zł

legginsy
z wygodną, szeroką  

gumą w pasie, w kratkę,  
rozmiary: S-XXL

30 zł

golf
z miłej w dotyku dzianiny  
o miękkości kaszmiru,  
klasyczny, pasujący  
do wielu stylizacji, 
rozmiary: S-XXL

80 zł

kurtka  
Z KAPTUREM
długa, z paskiem  
i z kieszeniami,  
rozmiary: 36-46

kurtka  
Z KAPTUREM
typu parka, zapinana  
na suwak, z futerkiem  
przy kapturze,  
przedłużonym tyłem,  
z wiązaniem w pasie  
i z kieszeniami,  
rozmiary: 36-46

100 zł

MIĘKKI
JAK KASZMIR

Doładuj kartę telefoniczną krajową lub zagraniczną w kasie PEPCO  
– szybko, wygodnie i bez prowizji!

WYJĄTKOWO 
MIĘKKA 

I CIEPŁA

jesteśmy 
gotowi

na jesienne 
spacery!



30 zł

30 zł

40 zł

sweter  
z dekoltem V,   

oryginalnym przeplotem  
na plecach i wzorem  

o ukośnych liniach 
z przodu,  

rozmiary: S-XXL

    

legginsy
ze wstawkami z imitacji  

skóry na bokach nogawek  
i ozdobnymi suwakami,  

rozmiary: S-XXL

60 zł
kamizelka Z KAPTUREM
ze sztucznego futerka, z podszewką,  
rozmiary: S-L

kardigan
z miękkiej dzianiny, 

z ozdobnym  
strukturalnym splotem,  

z kieszeniami, 
rozmiary: S-L

Sweter
z dekoltem V 
i z przedłużonym  
tyłem, w paski,  
rozmiary: S-XXL

50 zł

50 zł

Dżinsy
z kieszeniami  
i przetarciami  
na kolanach,  
rozmiary: 36-44

pepco.pl

Najnowsze kolekcje zawsze dostępne na pepco.pl 



Koc
z mikrofibry,   
wymiary: 150 x 200 cm

    

Poszewka
z wytłaczanym  
wzorem w paski,  
wymiary: 40 x 40 cm

30 zł

30 zł

od

latarnia 
drewniana, z szybkami  
i sznurkowym uchwytem,  
do wyboru:  
12 x 12 x 28 cm – 30 zł  
lub 18 x 18 x 47 cm – 50 zł

10 zł
Sztuczna  
roślinka 

w doniczce, wymiary:  
28 x 20 x 31 cm

30 zł

5 zł

od

Ramka
na zdjęcie o wymiarach:  
10 x 15 cm – 5 zł,
13 x 18 cm – 6 zł,
15 x 20 cm – 7 zł,
A4 – 10 zł,
30 x 40 cm – 15 zł

    

Kosz 
metalowy,  

z uchwytami, 
 na kółeczkach,  

wymiary:  
46 x 25 x 34 cm

40 zł

30
SKORZYSTAJ Z KOMFORTOWYCH ZAKUPÓW!  

MASZ 30 DNI NA ZMIANĘ ZDANIA I ZWROT ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW*

NOWOŚCI 
czekają!

   Jesienny 
  wystrój?



Słój
z drenażem, piaskiem,  

węglem aktywnym  
i ozdobnymi kamyczkami,  

do stworzenia ogródka,  
wys. 26 cm

40 zł

Puf
składany,  
z praktycznym  
schowkiem,  
ø 45 cm,  
wys. 42 cm

60 zł

Pudełko
składane,  

z uchwytami,  
wymiary:  

32 x 32 x 32 cm

    

15 zł

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

* Zestaw nie zawiera roślinki.

Wsyp  
warstwę 
drenażu

1.
wsyp 

warstwę 
piasku

2.
dodaj warstwę  

aktywnego  
węgla

3.
gotowe 

4.
zasadź ulubioną  
roślinkę* i ozdób 

kamyczkami

   Jesienny 
  wystrój?

Stwór z swój własny ogród!



TO DZIĘKI WAM

TYSIĘCZNY SKLEP!
OTWIERA

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

Otwarcie w Centrum Handlowym Nova Park w Gorzowie Wielkopolskim!


