
40 zł

40 zł

20 zł

dżinsy
z wysoką zawartością  

bawełny i z elastanem,  
z kieszeniami,  

rozmiary: 36-44

kamizelka
ze sztucznego futerka,  

z podszewką, z efektownymi  
ukośnymi cięciami,  

rozmiary: S-L

    

golf
95% wiskozy,  
z nadrukiem,  

rozmiary: S-XXL

Oferta ważna w dniach  10.09-23.09.2020  lub do wyczerpania zapasów 

kolekcje
NOWe 
jesienne



20 zł

top
95% bawełny organicznej i 5% elastanu,  
rozmiary: S-XXL, do wyboru: z wąskimi ramiączkami – 8 zł  
lub z szerokimi ramiączkami – 10 zł

t-shirt 100% BAWEŁNY
o luźnym kroju, z zaokrąglonym dołem,  
z nadrukiem, rozmiary: S-XXL

chusta
lekka  

i delikatna,  
do wielu  

zastosowań,  
wymiary:  

60 x 60 cm

    

8 zł

od

7 zł
30 zł

40 zł

20 zł

Jeggingsy
z wysoką zawartością  

bawełny i z elastanem,  
z szeroką, modelującą 

 gumą w pasie,  
rozmiary: 36-44

    

sweter
z miękkiej dzianiny,  
z paskami na rękawach, 
rozmiary:  
S-XXL

  

  

sukienka
z kieszeniami,  
o klasycznym  

prostym kroju,  
rozmiary: 36-44

40 zł

30 zł

BLUZKA
miękka i miła w dotyku,  

z dekoltem V i z rozcięciami  
na bokach, rozmiary: S-XXL

spodnie
z wysoką zawartością bawełny  z wysoką zawartością bawełny  

i z elastanem, z kieszeniami,  i z elastanem, z kieszeniami,  
rozmiary: 36-44rozmiary: 36-44

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 10.09.2020 Do 23.09.2020

95% BAWEŁNY 
ORGANICZNEJ 

GWARANTUJĄCEJ 
KOMFORT 

I 5% ELASTANU 
ZAPEWNIAJĄCEGO 

IDEALNE 
DOPASOWANIE

STYLOWE 
NOWOŚCI
na powitanie 

  jesieni!



40 zł

25 zł

15 zł

PÓŁGOLF
miękki i miły, z dżetami,  
z przedłużonym tyłem  
i z rozcięciami na bokach,  
rozmiary: S-XXL

    

rękawiczki
nadają się do ekranów  

dotykowych,  
rozmiar uniwersalny

    

czapka
z pomponem ze sztucznego  
futerka, z wypukłym wzorem,  
rozmiar uniwersalny

    

7 zł

80 zł

KURTKA  
Z KAPTUREM

ze sztucznego futerka,  ze sztucznego futerka,  
z podszewką,  z podszewką,  

zapinana na suwak,  zapinana na suwak,  
rozmiary: 36-46rozmiary: 36-46

30 zł

30 zł

bluzka  
100% BAWEŁNY

z koszulową 
falbaną na dole,  

rozmiary: S-XXL

BLUZKA
z zaokrąglonym dołem  
i przedłużonym tyłem,  

zapinana z tyłu na suwak,  
rozmiary: S-XXL

GOLF
miękki i miły w dotyku  

dzięki zawartości wiskozy,  
z przedłużonym tyłem  

i z rozcięciami  
na bokach,  

rozmiary:  
S-XXL

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



50 zł

40 zł

koszula nocna  
Z KAPTUREM
welurowa, z kieszenią kangurką  
i rozcięciami na bokach,  
wygodna i miła w dotyku,  
rozmiary: S-XXL

Piżama
welurowa, z kwiatowym 
motywem, ciepła i wygodna, 
rozmiary: S-XL

40 zł

10 zł

3-pak stopek
z wysoką zawartością  
bawełny i z elastanem,  
ze wzorem Królik Bugs,  
rozmiary: 35-42

Piżama 
100% 
BAWEŁNY
z nadrukiem 
Królik Bugs,  
rozmiary: S-XL

50 zł

Szlafrok
z kieszeniami,  

miękki i puszysty, 
z nadrukiem,  

rozmiary:  
S/M lub L/XL

30
SKORZYSTAJ Z KOMFORTOWYCH ZAKUPÓW!  

MASZ 30 DNI NA ZMIANĘ ZDANIA I ZWROT ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW*

NOWOŚCI 
DLA CIEBIE!

Miękkie  
i puszyste



50 zł

20 zł

Kurtka Z KAPTUREM
chłopięca, ocieplana, zapinana na suwak, 
z kieszeniami, z nadrukiem  
wzoru moro, rozmiary:  
134-164 cm

10 zł

szalik
dziewczęcy, miękki  

i miły w dotyku, gładki,  
wymiary: 28 x 140 cm

    

15 zł

szalik
dziewczęcy,  
z frędzlami,  
miękki i miły  
w dotyku,  
w kratkę,  
wymiary: 
28 x 140 cm

    

spodnie 
DRESOWE

z bawełną,  
chłopięce,  

z nadrukiem 
 na nogawce,  

rozmiary: 
128-170 cm

bluza
dziewczęca, z imitacji futerka,  
ze stójką zapinaną na suwak,  
z kieszenią kangurką  
i wyhaftowanym napisem, 
rozmiary:134-170 cm

30 zł

10 zł

koszulka 
100% BAWEŁNY

chłopięca, z nadrukiem,  
dostępna również  
w kolorze szarym,  

z wysoką zawartością  
bawełny,  

rozmiary: 128-170 cm

@pepcoplfacebook.com 
/PEPCOpl

Sprawdź opinie o naszej ofercie, podziel się swoim zdaniem na 

NOWA 
KOLEKCJA

gotowa 
  do akcji!



10 zł

koszulka 
100% BAWEŁNY

chłopięca, z nadrukiem,  
rozmiary: 98-134 cm

30 zł

30 zł

spodnie
z wysoką zawartością  
bawełny i z elastanem,  
z lampasami, 
kieszeniami, ściągaczami 
w dole nogawek  
i z wiązaniem w pasie,  
rozmiary: 104-134 cm

Bluza Z KAPTUREM  
100% BAWEŁNY
chłopięca, z kieszeniami,  
zapinana na suwak,  
z nadrukiem wzoru moro  
na kapturze i rękawach,  
rozmiary: 104-134 cm

10 zł

koszulka 
100% BAWEŁNY

chłopięca, z nadrukiem,  
rozmiary: 98-134 cm

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 10.09.2020 Do 23.09.2020



25 zł

20 zł

10 zł

BLUZA Z KAPTUREM  
I SPODNIE DRESOWE

dziewczęce, bluza z nadrukiem  
i spodnie gładkie z aplikacją,  

rozmiary: 104-134 cm

legginsy
95% bawełny i 5% elastanu,  

dziewczęce, z nadrukiem,  
rozmiary: 104-134 cm

spodnie 
DRESOWE 
100% 
BAWEŁNY
dziewczęce, 
z wiązaniem 
w pasie,  
z nadrukiem 
Myszki Minnie,  
rozmiary: 
104-134 cm

Teraz w ofercie elektroniczne karty podarunkowe i Paysafecard



50 zł

40 zł

30 zł

15 zł

15 zł

15 zł
8 zł

Zestaw 6 talerzy  
dla dwojga

porcelanowe, z kwiatowym wzorem,  
w zestawie talerze: 2 głębokie ø 20 cm,  

2 płytkie ø 26,7 cm  
i 2 deserowe ø 20,3 cm

Komplet 4 noży
z ostrzami ze stali  
nierdzewnej, w bloku  
z imitacji bambusa

chlebak
metalowy,  

z bambusową pokrywą,  
wymiary: 33 x 21 x 16 cm

młynek  
DO PIEPRZU

drewniany,  
z ceramicznym  
mechanizmem  

z regulacją  
grubości mielenia

Deska KUCHENNA
bambusowa, do serwowania,  
wymiary: 55,5 x 16 x 1,5 cm

Filiżanka  
ze spodkiem

porcelanowe,  
z kwiatowym wzorem,  

poj. 450 ml 
Kubek
porcelanowy,  
z kwiatowym wzorem,  
poj. 460 ml

20 zł

30 zł

KOMPLET SZTUĆCÓW 24 SZT.
6 łyżek, 6 widelców, 6 noży  

i 6 łyżeczek, ze stali nierdzewnej,  
z plastikowymi rączkami

    

POJEMNIK
ceramiczny, z bambusową przykrywką,  
z kwiatowym wzorem, poj. 850 ml

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 10.09.2020 Do 23.09.2020

RÓŻNE 
GRUBOŚCI 
MIELENIA 

ZIARNA

W NOWYM 
WYDANIU!

Elegancka kuchnia



25 zł

30 zł

20 zł

15 zł

7 zł

od

Kosz
plastikowy, ażurowy,  

z uchwytami, do wyboru:  
poj. 5 l – 8 zł,  

z pokrywą, poj. 7 l – 15 zł,  
z pokrywą, poj. 12 l – 20 zł

POJEMNIKI NA AKCESORIA  
KOSMETYCZNE

przezroczyste, o diamentowej strukturze, do wyboru:  
pojemnik na waciki, ø 7 cm, wys. 19 cm – 7 zł,

pojemnik na patyczki, wymiary: 9,5 x 9 x 7 cm – 8 zł
organizer, wymiary: 17 x 9 x 6,5 cm – 10 zł

Zestaw  
do manicure
z wymiennymi  
końcówkami, na baterie,  
baterie są sprzedawane  
oddzielnie

Zestaw ŁAZIENKOWY
ceramiczny, w zestawie:  
kubek na szczoteczki do zębów,  
dozownik do mydła i mydelniczka

Waga łazienkowa
szklana, cyfrowa, wyświetla wagę  

w kg lub funtach, na baterie, 
baterie są sprzedawane oddzielnie

Komplet 2 koszyków
plecione, z pokrywą, wymiary:  
18 x 14 x 11 cm i 20 x 15,5 x 13,5 cm

8 zł

od

pepco.pl

Najnowsze kolekcje zawsze dostępne na pepco.pl 

 NA NOWO!

Łazienka 
zorganizowana



50 zł

20 zł

od

20 zł

od

15 zł

100 zł

10 zł

Puf
z praktycznym  
schowkiem, 
z pluszowym  
pokryciem 
i złotą podstawą,  
ø 37 cm,  
wys. 44 cm

Stołek
z siedziskiem ze sztucznego futerka,  
na drewnianych nogach,  
ø 30 cm, wys. 40 cm

     

OSŁONKA NA DONICZKĘ
ceramiczna, złota lub srebrna,  
z błyszczącym rantem,  
ø 13 cm, wys. 12,2 cm

    

Odświeżacz powietrza
ze sztucznymi kwiatami,  
dostępne różne wzory,  
poj. 100 ml,  
wymiary: 10,3 x 6,7 x 25,5 cm

latarnia 
metalowa, z szybkami,  

do wyboru:  
12 x 12 x 27 cm – 20 zł  

lub 17 x 17 x 40 cm – 50zł

Pudełko  
z pokrywką

z welwetowym pokryciem, 
z ozdobnymi przeszyciami,  

do wyboru: wymiary:  
27 x 16 x 14 cm – 20 zł,  
31 x 20 x 16 cm – 25 zł
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ELEGANCKI 

I PRAKTYCZNY 
DODATEK 

DO SALONU

SPRAWDŹ 
ZAPACH

 NAJNOWSZE 
TRENDY

we wnętr zu Twojego 
domu!



40 zł

20 zł

15 zł

15 zł

8 zł

Lampa
na metalowej podstawie,  
z kloszem z kryształkami,  
ø 21,5 cm, wys. 40 cm

Wazon
ceramiczny, srebrny lub złoty,  

z błyszczącym rantem,  
ø 11,2 cm, wys. 19,7 cm

    

Sztuczny kwiat
różne rodzaje, do wyboru:  

ø 18 cm, wys. 36 cm

    
ø 12 cm, wys. 51 cm

      

Multiramka wisząca
na 3 zdjęcia, brokatowa,  
z motywem serc

    

MULTIRAMKA
z klipsami, na 3 zdjęcia  
o wymiarach: 10 x 15 cm, 
wymiary ramki: 43 x 24 cm

    

10 zł

Świecznik
na tealighty, do wyboru:  

metalowy, w kształcie globusa 
lub ceramiczny, w kształcie kuli  

z kryształkami

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



Dywanik
ze sztucznego futerka,  
wymiary: 70 x 100 cm

      

PUF
składany, 
wymiary:  
38 x 38 x 38 cm

Zasłona
z metalowymi kółkami  
do zawieszenia,  
do wyboru: welwetowa  
lub żakardowa,  
wymiary: 135 x 240 cm

30 zł

30 zł

30 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

NA EFEKTOWNE
WNĘTRZE!

Sposób 
A już
tydzieńza


