
30 zł

20 zł

10 zł

10 zł

Bluza
chłopięca, pokryta 
miękkim futerkiem, 
ze stójką, zapinana 
na suwak,
rozmiary: 
134-164 cm

Bluza
niemowlęca, 
dziewczęca, 
puszysta i ciepła, 
z miękkiego 
w dotyku materiału, 
z aplikacją, dostępne
różne wzory, 
rozmiary: 
74-98 cm

Bluza
dziewczęca, puszysta i ciepła, z miękkiego w dotyku materiału, 
z aplikacją, dostępne różne wzory, rozmiary: 104-134 cm

Bluza 
Z KAPTUREM

damska, 
puszysta i ciepła, 
pokryta miękkim 

futerkiem, 
zapinana na suwak,

dostępna biała
 lub różowa,

rozmiary: S-XXL

lub do wyczerpania zapasów

Oferta ważna
w dniach

22.10-4.11
2020

HIT
SZUKAJ
W SKLEPACH

DLA CAŁEJ RODZINY!

Bluzyna jesień



nowości! 
i wygodneCiepłe

10 zł

10 zł

Bluza
niemowlęca, dziewczęca,

puszysta i ciepła, z miękkiego 
w dotyku materiału, z aplikacją, 

rozmiary: 74-98 cm

Bluza
niemowlęca, chłopięca, 
puszysta i ciepła, z miękkiego 
w dotyku materiału, z aplikacją, 
rozmiary: 74-98 cm

10 zł

20 zł

Bluza 
Z KAPTUREM
dziewczęca, 
pokryta 
ciepłym 
futerkiem, 
z kieszenią 
kangurką,
rozmiary: 
134-164 cm

Bluza
puszysta i ciepła,
do wyboru: dziewczęca,
z miękkiego w dotyku 
materiału, z aplikacją,
lub chłopięca,
pokryta ciepłym 
futerkiem, rozmiary: 
104-134 cm

Koszulka 
z nadrukiem, rozmiary: 
98-134 cm, do wyboru:

chłopięca lub dziewczęca, 
100% bawełny, 

z falbanką na dole 

    

40 zł

20 zł

10 zł

15 zł

legginsy
96% bawełny 
i 4% elastanu, 

dziewczęce, 
z nadrukiem 
Myszki Miki 

i Minnie, 
rozmiary: 

104-134 cm

40 zł

bluza 
100% BAWEŁNY

chłopięca, bomberka,
 z napisami na rękawach, 

zapinana na napy, 
rozmiary: 134-170 cm

Sweter
dziewczęcy, ze strukturalnym wzorem, rozmiary: 134-164 cm

    

20 zł

legginsy
95% bawełny 

i 5% elastanu, 
z ozdobnymi 
przeszyciami 

z przodu, rozmiary: 
134-164 cm

    

Koszulka
dziewczęca, z wiązaniem 

na dole, rozmiary: 
134-164 cm

Koszulka
100% 
BAWEŁNY
chłopięca, gładka, 
rozmiary: 
104-134 cm

6 zł

20 zł

koszulka 
100% BAWEŁNY
chłopięca, z nadrukiem 

i napisami, ze ściągaczem 
na dole, rozmiary: 134-164 cm

20 zł

Spodnie
chłopięce, do wyboru:

100% bawełny, z kieszeniami 
i wiązaniem w pasie, 

rozmiary: 98-134 cm lub 
98% bawełny i 2% elastanu,

z kieszeniami i prostą 
nogawką, 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 22.10.2020 Do 4.11.2020



i Modne 
wzory!

Nowe
fasony

Wygoda
 i zabawa?

Prosta 
sprawa!

20 zł

Koszula 
100% BAWEŁNY

niemowlęca, chłopięca,
w różne kratki, 

rozmiary: 74-98 cm

20 zł

Spodnie
98% bawełny i 2% elastanu, 

niemowlęce, dziewczęce,
sztruksowe, z kieszeniami, 

ze ściągaczami na dole 
i gumką w pasie, z nadrukiem, 

rozmiary: 74-98 cm

    

25 zł

Sweter 100% BAWEŁNY
niemowlęcy, chłopięcy, ze wzorem 
z przodu, z kołnierzem, zapinany 
na guziki, rozmiary: 74-98 cm

25 zł

Spodnie 100% BAWEŁNY
niemowlęce, chłopięce,

sztruksowe, z kieszeniami, 
ze ściągaczami 

i wiązaniem w pasie, 
rozmiary: 80-98 cm

30 zł

Sweter
niemowlęcy, dziewczęcy,
z miękkiej dzianiny, 
ze wzorem, 
rozmiary: 74-98 cm

    

15 zł

Spodnie DRESOWE
100% BAWEŁNY
niemowlęce, chłopięce,

z uszkami i nadrukiem 
na kolanach, z kieszeniami 

i wiązaniem w pasie, 
rozmiary: 74-98 cm

    

15 zł

legginsy
niemowlęce, dziewczęce,
ocieplone futerkiem, 
z uszkami i nadrukiem 
na kolanach, 
rozmiary: 74-98 cm

25 zł

BLUZKA
welurowa, 

z przedłużonym tyłem 
i zaokrąglonym dołem, 

z nadrukiem,
rozmiary: S-XXL

25 zł

BLUZKA
z przedłużonym tyłem 
i zaokrąglonym dołem, gładka,
rozmiary: S-XXL

40 zł

koszula
w kratę, z kieszonką,

zapinana na guziki,  
z przedłużonym tyłem 

i zaokrąglonym 
dołem, rozmiary: 

36-46 

30 zł

legginsy
z ozdobną lamówką wzdłuż nogawek, 
z elegancko wykończoną górą,
rozmiary: S-XXL

60 zł

Dżinsy
z wysoką zawartością 
bawełny i z elastanem,
z kieszeniami 
i wiązanym paskiem, 
o dopasowanym kroju,
rozmiary: 36-44

30 zł

spódnica MIDIspódnica MIDI
o ołówkowym kroju, o ołówkowym kroju, 
z efektownym suwakiem z efektownym suwakiem 
z tyłu na całej długości z tyłu na całej długości 
i przeszyciami z przodu,i przeszyciami z przodu,
rozmiary: S-XXLrozmiary: S-XXL

@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*



CZY HERBATA?

na każdy posiłek!

Kawa

Prosty sposób

Kubek
ceramiczny, ze złotym 
wzorem w liście, 
poj. 450 ml

Kubek
ceramiczny, z kwiatowym 

wzorem, poj. 360 ml, 
można myć w zmywarce

Kubek
ceramiczny, z romantycznym 

wzorem ze złotymi elementami,
 poj. 350 ml

6 zł

komplet 
2 kubków
szklane, 
poj. 350 ml

5 zł

5 zł

FILIŻANKA
ceramiczna,
z eleganckim wzorem, 
poj. 370 ml

Produkt dostępny w wybranych sklepach.

10 zł

10 zł

4 zł

od

Foremka 
DO ZAPIEKANIA

porcelanowa, do wyboru: 
ø 10,5 cm – 4 zł, 

ø 13 cm – 6 zł,
maksymalna temperatura 

pieczenia 180°C

8 zł

Pojemnik na lunch
z nadrukiem Myszki Miki lub Minnie, 

poj. 624 ml, można używać 
w kuchence mikrofalowej 

z otwartym wiekiem oraz myć 
w zmywarce

        

BLACHA 
NA 12 MUFFINEK 
z 72 papierowymi 
papilotkami w 3 kolorach, 
wymiary: 35 x 27 x 3 cm,
maksymalna temperatura 
pieczenia 220°C

20 zł

Kubek termiczny 
ze stali nierdzewnej, 
z silikonowymi 
uszkami Myszki Miki, 
poj. 350 ml

30 zł

5 zł

od

pojemnik NA LUNCH
z przykrywką z otworkiem, do wyboru:

poj. 530 ml – 5 zł, 
poj. 910 ml – 6 zł,

poj. 1,6 l – 7 zł, 
poj. 2,5 l – 15 zł,

pojemniki nadają się do użycia 
w kuchence mikrofalowej

Naczynie 
DO ZAPIEKANIA

porcelanowe, 
poj. 960 ml, wymiary: 
23,5 x 16,8 x 4,3 cm,

maksymalna temperatura 
pieczenia 180°C

15 zł

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 22.10.2020 Do 4.11.2020 Teraz w ofercie elektroniczne karty podarunkowe i Paysafecard



w kilku
krokach

Przytulne 
wnętrze

8 zł

poszewka
z mikrofi bry, 
z żakardowym wzorem, 
wymiary: 40 x 40 cm

40 zł

Narzuta
na łóżko, z wytłaczanym wzorem,
wymiary: 200 x 220 cm

            

20 zł

20 zł

Multirama
na 6 zdjęć 

o wymiarach 10 x 15 cm, 
z klipsami 

Multirama
na 6 zdjęć o wymiarach 10 x 15 cm, 
z napisem Love lub Family

    

40 zł

Puf
składany, 

z praktycznym 
schowkiem, 

wymiary: 
40 x 40 x 40 cm

50 zł

Stołek
z pokryciem ze sztucznego futerka, 
ø 30 cm, wys. 40 cm

    

5 zł

Mata
stołowa, z błyszczącą nicią,
wymiary: 30 x 45 cm

            

60 zł

koc
z mikrofi bry, 

miły w dotyku i ciepły, 
w elegancki wzór, 

wymiary: 180 x 200 cm

    

40 zł30 zł

zasłona
z kółkami z kółkami 

do zawieszenia,do zawieszenia,
z metalicznym z metalicznym 

nadrukiem,nadrukiem,
wymiary: wymiary: 

140 x 260 cm140 x 260 cm

zasłona
przejrzysta,

z kółkami 
do zawieszenia,

z metalicznym 
nadrukiem,

wymiary: 
140 x 240 cm

40 zł

Stołek
tapicerowany, 

na drewnianych 
nogach, 

ø 30 cm, 
wys. 26 cm

Osłonka NA DONICZKĘ
ceramiczna, z wytłaczanym
wzorem, złota lub srebrna,
ø 13 cm, wys. 12 cm

15 zł

pepco.pl

Najnowsze kolekcje zawsze dostępne na pepco.pl www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 22.10.2020 Do 4.11.2020



I... Porządek!

Sposób
na relaks

20 zł

Świeca w szkle Świeca w szkle 
wymiary: 12 x 12 x 12 cmwymiary: 12 x 12 x 12 cm

8 zł

odPudło
z klipsami, z tworzywa wysokiej jakości, idealne 

do uporządkowania domowej przestrzeni, do wyboru:
poj. 3 l – 8 zł,

poj. 8 l – 10 zł,
poj. 15 l – 15 zł,
poj. 32 l  – 20 zł

10 zł

od

Kosz
pleciony, z wyściółką 
z materiału, 
do wyboru wymiary:
24 x 14 x 10 cm – 10 zł, 
28 x 19 x 12 cm – 15 zł, 
32 x 23 x 14 cm – 20 zł,
39 x 29 x 16 cm – 30 zł

    

10 zł

od

Wazon
szklany, szklany, 
ø 11 cm, ø 11 cm, 
wys. 18 cmwys. 18 cm

5 zł

LatarniaLatarnia
metalowa, z szybkami i uchwytem, metalowa, z szybkami i uchwytem, 
wymiary: 10 x 10 x 16 cmwymiary: 10 x 10 x 16 cm

10 zł

Tablica LED
z literkami, wymiary: 15 x 10,5 x 4 cm,z literkami, wymiary: 15 x 10,5 x 4 cm,
baterie są sprzedawane oddzielniebaterie są sprzedawane oddzielnie

10 zł

30 zł

Dywanik 
łazienkowy 

 z błyszczącą nicią,
wymiary: 50 x 80 cm

3 zł

od

Ręcznik 100% BAWEŁNY
puszysty i chłonny, z eleganckim zdobieniem,
435 gsm, do wyboru wymiary:
30 x 50 cm  – 3 zł,
50 x 90 cm – 10 zł,
70 x 130 cm – 20 zł

5 zł

od

Ręcznik
100% BAWEŁNY

puszysty i chłonny, 
ze zdobieniem, 550 gsm,

do wyboru wymiary:
30 x 50 cm  – 5 zł,

50 x 100 cm – 15 zł,
70 x 140 cm – 30 zł

50 zł

KOSZ 
NA PRANIE
pleciony, z przykrywą, 
wymiary: 
45 x 33 x 58 cm

    

Kosz
pleciony, z wyściółką 
z materiału, do wyboru 
wymiary: 
24 x 14 x 10 cm – 10 zł, 
28 x 19 x 12 cm – 15 zł, 
32 x 23 x 14 cm – 20 zł, 
39 x 29 x 16 cm – 30 zł

    

WYSOKA 
GRAMATURA 550 GSM 

GWARANTUJE 
NAJWYŻSZĄ 
CHŁONNOŚĆ 
I MIĘKKOŚĆ!

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 22.10.2020 Do 4.11.2020
Doładuj kartę telefoniczną krajową lub zagraniczną w kasie PEPCO 

– szybko, wygodnie i bez prowizji!



to 
podstawa!

zabawa
BajecznaBajeczna

50 zł

Treasure X 
kapsuła OBCY

zestaw zawiera fi gurkę Obcego, 
szczypce oraz skarby 

ukryte wewnątrz, zabawka 
do kolekcjonowania

30 zł

PUSZKA 
NIESPODZIANKA 

Poopsie Sparkly 
Critters

z akcesoriami, 
dostępne różne 

zestawy

30 zł

L.O.L. 
Surprise Boys
kula niespodzianka 
z fi gurką
do kolekcjonowania

25 zł

zestaw 
KREATYWNY Slime

z akcesoriami, do samodzielnego 
przygotowania masy,

w zestawie 3 neonowe kolory

40 zł

tor wyścigowy
świecący w ciemności, 
208 elementów,
dł. 350 cm

20 zł

lalka Zuzanna
SURPRISE 

w zestawie lalka  
i 6 niespodzianek, 

5 wzorów do wyboru

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


