
7 99

HIT

legginsy
dziewczęce, z nadrukiem 

w gwiazdki i falbanką,
dostępne kolory:      

rozmiary: 98-128 cm
lub gładkie, 

dostępne kolory:     
rozmiary: 134-164 cm

NowE KolekcjE
OdŚwieŻ swój styl i MieszkAnie

za tak niewiele!
więcej 
za mniej

...codziennie

lub do wyczerpania zapasów

Oferta ważna 
w dniach

27.07-9.08 
2018



9 99

koszulka
dziewczęca, z aplikacją,
dostępny kolor:    
rozmiary: 98-128 cm

Bluza
chłopięca, z nadrukiem,
dostępne kolory:       

rozmiary: 98-128 cm

koszulka
dziewczęca,  
w czarne paski, 
z wycięciami 
na ramionach,
dostępny
kolor:    
rozmiary:  
134-164 cm

spodnie dresowe
dziewczęce, z aplikacją,
dostępne kolory:      
rozmiary: 98-128 cm

14 99

19 99

14 99
14 99

spodnie dresowe
chłopięce, z nadrukiem, 

dostępny kolor:      
rozmiary: 98-128 cm

majtki 3-pak
chłopięce, z nadrukiem,
dostępne różne wzory i kolory, 
rozmiary: 92-164 cm

7 99

top sportowy
dziewczęcy, gładki,  

wykończony szeroką gumą, 
dostępny kolor:     

rozmiary: 134-164 cm

szorty
dziewczęce, gładkie,  

wykończone szeroką gumą,
dostępny kolor:     

rozmiary: 134-164 cm

skarpetki 3-pak
dziewczęce, z wzorem,
dostępne różne wzory i kolory, 
rozmiary: 23-38

6 99 7 99

4 99

6 996 99

6 99

9 99

majtki 3-pak
dziewczęce, z nadrukiem,

dostępne różne wzory i kolory, 
rozmiary: 92-164 cm 

Szorty
chłopięce, kolorowe z nadrukiem, wykończone  
szeroką gumą, rozmiary: 92-128 cm lub 
szare, wykończone szeroką gumą z napisem, 
rozmiary: 134-164 cm

skarpetki 3-Pak 
chłopięce, z wzorem,
dostępne różne wzory i kolory, 
rozmiary: 23-38

legginsy
dziewczęce,  
z falbanką,
dostępne kolory: 

    
rozmiary: 98-128 cm

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 27.07.2018 Do 9.08.2018
@pepcopl

Aktualna gazetka i mnóstwo inspiracji na www.pepco.pl Jesteśmy też na
facebook.com 

/PEPCOpl



14 99

14 99

14 99

19 99
Bluza
damska, z łączonych materiałów, z ozdobnym zamkiem z tyłu  
i kwiatowym nadrukiem,  
dostępny kolor:   rozmiary: S-XXL

spódnica MIDI
damska, z cięciami,
dostępny kolor:     

rozmiary: S-XXL

39 99

19 99

t-shirt  
100% bawełny

damski, z modną aplikacją  
i nadrukiem,

dostępne kolory:     
rozmiary: S-XXL

t-shirt
damski, z frędzlami,

dostępne kolory:
       

rozmiary: S-XXL

t-shirt
damski, z aplikacją z koralików,
dostępny kolor:   rozmiary: XS-XXL

kardigan
damski, długi, z kieszeniami,
dostępny kolor:     
rozmiary: S-L

t-shirt  
100% bawełny

damski, z modną aplikacją  
i nadrukiem,

dostępne kolory:   
rozmiary: XS-XL

sukienka
damska, z kwiatowym  
haftem i falbanką  
na rękawkach,
dostępny kolor:     
rozmiary: 36-44 

29 99

29 99

39 99

Spodnie  
sportowe
damskie,  
ze sznureczkiem  
w pasie,
dostępne kolory:

    
rozmiary: XS-XXL

19 99

9 99

stringi
damskie, z grubej koronki,

dostępny kolor:     
rozmiary: S-XL

biustonosz
damski, z grubej koronki,

dostępny kolor:     
rozmiary: 75A-85D

Modnie i stylowo
NowA KolekcjA
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14 99

14 99
od

Dozownik  
do mydła
szklany, zielony lub przezroczysty

Plecak chłopięcy 
młodzieżowy, dwukomorowy, z kieszeniami  

i wewnętrzną przegrodą, usztywniony, z regulowanymi  
szelkami, odblaskami, różne wzory,

dostępne kolory:      

Plecak dziewczęcy 
młodzieżowy, dwukomorowy, z kieszeniami  
i wewnętrzną przegrodą, usztywniony, z regulowanymi  
szelkami, odblaskami i modnym brokatowym nadrukiem, 
dostępne kolory:     

9 99

9 99
od

Zasłona  
prysznicowa
z modnym nadrukiem,
wymiary: 180 x 180 cm

Dywanik łazienkowy
z modnym nadrukiem,
wymiary: 45 x 70 cm

7 99

Szczotka do WC
lub kosz na śmieci

z nadrukiem struktury drewna, 
szczotka – 14,99 zł,  

kosz – 19,99 zł

Skrzynka  
obrotowa
z pokrywą,
dostępne kolory:   
do wyboru:  
24 l – 9,99 zł, 
45 l – 24,99 zł

ręcznik
dostępny kolor:   do wyboru wymiary:  

30 x 50 cm – 2,99 zł, 50 x 90 cm – 9,99 zł, 70 x 130 cm – 19,99 zł 2 99
od

4 99

Kredki Bambino
12 szt., miękkie,  

w opakowaniu z nadrukiem  
różnych licencji5 99

flamastry
12 szt., w opakowaniu 
z nadrukiem Cars 
lub Frozen 7 99

kredki  
pastelowe

24 szt., miękkie, z temperówką, 
i uchwytem na kredkę, 

z nadrukiem Frozen  
lub Mickey Mouse

29 9929 99

59 99

tornister
z kieszeniami  
i wewnętrzną 
przegrodą,  
regulowany  
i ergonomiczny,  
z odblaskami,  
dziewczęcy, 
z nadrukiem  
Frozen,  
lub chłopięcy,  
z nadrukiem  
Cars 

NowA KolekcjA
modne i praktyczne 

Akcesoria do Łazienki 
i do przechowywania

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 27.07.2018 Do 9.08.2018
@pepcopl
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Oferta szkolnych akcesoriów  
już dostępna

ZACZNIJ  
PRZYGOTOWANIA  
DO ROKU SZKOLNEGO!



9 99

29 99

teczka  
walizeczka 

z rączką,  
z nadrukiem: 

Frozen, Minnie, 
Cars, Spiderman 

lub My Little Pony

14 99 Plecak
dwukomorowy, z kieszeniami i regulowanymi szelkami,  

z odblaskami, dziewczęcy z brokatem i nadrukiem Frozen  
lub chłopięcy z nadrukiem Spiderman

4 99

plecak przedszkolny 3D
profilowany, z regulowanymi szelkami, zamykany na suwak,  
z nadrukiem: Frozen, Minnie, Cars lub Mickey Mouse

worek szkolny
ze sznureczkami do noszenia na plecach, z nadrukiem:  

Cars, Mickey Mouse, Spiderman, Star Wars, Frozen lub Minnie 

zeszyt A5
w kratkę lub linie,  

z nadrukiem:  
Frozen, Minnie, 

Cars, Spiderman,  
PJ Masks 

lub My Little Pony

0 69
7 99

zestaw przyborów szkolnych 
7 elementów, z metalowym piórnikiem,  

z nadrukiem: Frozen lub Spiderman

9 99
Pamiętnik Disney
zamykany na kłódkę, z dwoma  
kluczykami i długopisem,  
z nadrukiem: Frozen, Minnie  
lub My Little Pony

PIÓRNIK TUBA
wodoodporny, z nadrukiem:  
Frozen, Minnie, Cars 
lub Spiderman

4 99

więcej 
za mniej

...codziennie

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

GWARANCJA 
ZWROTU GOTÓWKI

DOŁADOWANIA 
BEZ PROWIZJI

Adresy naszych 820 sklepów  
dostępne zawsze na www.pepco.pl

©
 D

is
ne

y 
©

 D
is

ne
y/

P
ix

ar


