
HIT
koszulka z nadrukiem 

dziewczęca, w kropki, różowa lub błękitna,  
w rozmiarach: 98-128 cm 

5 99

HIT
TOP  

z nadrukiem
chłopięcy,  

żółty lub  
zielony,  

w rozmiarach:  
128-164 cm 

dziewczęcy,  
szary lub biały,  
w rozmiarach:  

128-164 cm

5 99

więcej 
za mniej

...codziennie

Oferta ważna w dniach od 8.06.2018 r. do 21.06.2018 r. lub do wyczerpania zapasów.

na wakacjeModa
pełne zabawyza tak niewiele



7 99

koszulka  
100%  
bawełny
chłopięca,  
z nadrukiem,  
dostępna  
w kolorach:  
białym lub  
niebieskim,  
w rozmiarach:  
98-128 cm

szorty 
dziewczęce, z nadrukiem,  
dostępne w kolorach:  
szarym lub neonowym  
żółtym, w rozmiarach:  
98-128 cm

9 99

koszulka 
dziewczęca, z nadrukiem, 
dostępna w kolorach: 
kremowym lub różowym, 
w rozmiarach: 
98-128 cm

9 99

Szorty
chłopięce, z nadrukiem,  
dostępne w kolorach:  
szaro-niebieskim lub  
biało-zielonym,  
w rozmiarach:  
98-128 cm

14 99

HIT
top

chłopięcy,  
z nadrukiem,  

dostępny  
w kolorach:  
żółtym lub 

 pomarańczowym,  
w rozmiarach: 

 98-128 cm

5 99

szorty 
chłopięce,  
z nadrukiem,  
dostępne  
w kolorach:  
granatowym lub  
pomarańczowym,  
w rozmiarach:  
128-164 cm

7 99

top
chłopięcy,  

z nadrukiem,  
dostępny w kolorach:  

niebieskim lub  
granatowym,  

w rozmiarach:  
128-164 cm

7 99

koszulka
chłopięca,  
z nadrukiem,  
dostępna  
w kolorach:  
białym lub  
zielonym,  
w rozmiarach:  
128-164 cm

9 99

sukienka
dziewczęca,  

z ozdobnymi pomponikami,  
dostępna w kolorach:  

szarym lub  
pomarańczowym, 

 w rozmiarach:  
128-164 cm

19 99

koszulka  
dziewczęca,  
z nadrukiem,  
dostępna  
w kolorach:  
szarym lub  
różowym,  
w rozmiarach:  
128-164 cm

14 99

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie



19 99 szorty
damskie, z wiskozy, z wielokolorowym  
nadrukiem i troczkami w nogawkach,  
dostępne dwa wzory, w rozmiarach: 34-42

29 99

SUKIENKA
damska, z wiskozy,  
o prostym kroju, dostępna  
w kolorze granatowym,  
w rozmiarach: 34-44

39 99

jegginsy
damskie, dostępne w kolorach: białym  
lub granatowym, w rozmiarach: 36-44 

1999
bluzka

damska, z wiskozy, z falbaną,  
biała gładka lub z granatowym  

nadrukiem, w rozmiarach: S-XXL

29 99

bluzka
damska, z lyocellu, 

z falbaną, dostępna  
w kolorze niebieskim, 

w rozmiarach:  
34-42

29 99

torba  
plażowa 

damska, 
w błękitno-białe  

paski

9 99

słój
do ogórków, z nakrętką  

w kolorach: limonkowym,  
malinowym lub fuksji, poj. 3 l

7 99
komplet 2 słoików 

z nakrętkami w kolorach:  
limonkowym, malinowym lub fuksji,  

wys. 13,3 cm, poj. 530 ml

7 99

komplet 3 słoików 
znakomite do przetworów i letnich deserów,  
z nakrętkami w kolorach: limonkowym, malinowym  
lub fuksji, wys. 9 cm, poj. 280 ml

4 99

Słoik  
z tłoczonym wzorem i nakrętką  
w kolorach: limonkowym, malinowym  
lub fuksji, wys. 16,7 cm, poj. 1 l

4 99

Butelka 
szklana, z tłoczonym  

wzorem, poj. 1 l

słoik szklany ze słomką
z tłoczonym wzorem lub z nadrukiem,  
duży wybór wzorów i kolorów, poj. 480 ml

1 99

akcesoria do robienia przetworów
w kolorach: limonkowym lub malinowym,  
do wyboru: lejek do słoików ø 12 cm – 1,99 zł 
otwieracz do słoików – 4,99 zł

1 99
od

www.pepco.pl Więcej za mniej... Codziennie



t

29 99

MATERAC
nadmuchiwany,  

z okienkiem, 
dostępny  

w dwóch kolorach, 
wymiary: 

177 x 63 x 16 cm

29 99
Zabawka  

nadmuchiwana, 
 w kształcie flaminga

piłka 
gumowa, 
z nadrukiem: 
Spider-Man,  
Paw Patrol,  
Frozen,  
Donald Duck 
lub PJ Masks,  
ø 23 cm

7 99

komplet  
do badmintona 

w pokrowcu, 
w zestawie dwie lotki

14 99

zabawki  
plażowe 
z nadrukiem: 
Paw Patrol,  
Frozen,  
Cars lub  
Minnie, 
do wyboru:  
koło, rękawki 
do pływania 
lub piłka

4 99

piłka  
nożna FIFA  
mistrzostwa świata 2018
gumowa, dostępne różne wzory9 99

piłka nożna FIFA Z logo 
mistrzostw świata 2018 
szyta24 99

talerzyki lub kubeczki
papierowe, z nadrukiem motywów Mistrzostw Świata  
w Piłce Nożnej 2018,  
talerzyki 6 szt., ø 18 cm,  
kubeczki 6 szt.,  
poj. 270 ml

2 99

bramka do piłki nożnej z akcesoriami
w zestawie: piłka, pompka, czerwona i żółta kartka, szer. 182 cm

59 99

4 99

Szklanka do piwa 
zdobiona,  

poj. 500 ml

kubek
porcelanowy, z mundialowym  
nadrukiem, dostępne 4 wzory,  

poj. 350 ml 4 99

Plac zabaw – zjeżdżalnia Z AKCESORIAMI 
dla maluchów, wym. 239 x 206 cm, w zestawie dmuchane  
zabawki: ośmiornica, rybki, gwiazdki99 99

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie

KIBICUJEMY RAZEM!



KIBICUJEMY RAZEM!

5 99
koszulka
z napisem Polska, 
niemowlęca,  
biała, w rozmiarach:  
68-92 cm

5 99
Body 

100% bawełny
z napisem Polska, 

niemowlęce,  
białe lub czerwone, 

w rozmiarach: 62-92 cm
9 99koszulka  

100% bawełny
z napisem Polska, chłopięca,  

biała lub czerwona,  
w rozmiarach: 128-164 cm

14 99

koszulka  
100% bawełny
z napisem Polska, męska, biała,  
w rozmiarach: M-XXL

koszulka 
100% bawełny
z napisem Polska, 
dziewczęca,    
biała lub 
czerwona,  
w rozmiarach:  
128-164 cm, 
damska, biała, 
w rozmiarach:  
S-XXL

9 99

koszulka  
100% bawełny
z napisem Polska,  
chłopięca, biała  
lub czerwona, 
w rozmiarach: 98-128 cm

7 99

MASZ PYTANIE?
ZADZWOŃ! NAPISZ!

BIURO OBSŁUGI 
KLIENTA

pon.-pt.: 9:00-19:00
sob.: 10:00-17:00

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

więcej 
za mniej

...codziennie

PROFESJONALNA 
OBSŁUGA@pepcopl

PŁATNOść 
KARTĄ

GWARANCJA 
ZWROTU GOTÓWKI

facebook.com 
/PEPCOpl

DOŁADOWANIA 
BEZ PROWIZJI

Aktualna gazetka oraz adresy naszych 812 
sklepów dostępne zawsze na www.pepco.pl


