
19 99

HIT

19 99

HIT

zabawka 
puszczająca bańki

w kształcie kosiarki,
dostępne kolory: 

wymiary: 26 x 26 x 50 cm

Pachnąca lalka 
wróżka Sparkle Girlz
dostępne różne wzory,
wys. 30 cm 

auto zdalnie sterowane 
z pilotem i sensorem ruchu,
dostępne kolory:   dł. 20 cm
baterie są sprzedawane oddzielnie

19 99

HIT

więcej
za mniej

...codziennie
Pachnąca lalka 

lub do wyczerpania zapasów

W niedzielę 26 MAJA
sklepy będą otwarte

Oferta ważna
w dniach

23.05-5.06.2019



39 99

bramka
do piłki nożnej,
szer. 120 cm

29 99

29 99

49 99

99 99

klocki playmobil
zestaw: pułapka na dinozaura

Basen dmuchany
Plac zabaw 
ze zjeżdżalnią i akcesoriami, 
wymiary: 239 x 206 x 86 cm

basen 
dmuchany
z kołem i piłką,
ø 122 cm, wys. 20 cm

ZESTAW TREASUREX 
z fi gurką, do kolekcjonowania, 
wys. 8 cm

lalka Equestria Girls
My Little Pony
zestaw kinowy z akcesoriami

29 99

24 99

39 99

lalka Frozen
dzień koronacji

z akcesoriami, dostępna Elsa lub Anna, wys. 30 cm

plecak pluszowy 
Paw Patrol

dziewczęcy, chłopięcy,
dł. 27 cm, wys. 32 cm 

79 99
słonik Mega Bloks
na kółkach, do ciągnięcia, 
z klockami w otwieranym brzuszku, 20 szt.,
wymiary: 20,5 x 40 x 33 cm

29 99

29 99

39 99

klocki Masha 
i Niedźwiedź

21 elementów 

pluszak cekinowy Shimmeez
zmieniający kolor dzięki dwustronnym cekinom,
dostępnych sześć wzorów, wys. 21 cm

My Little Pony
zestaw 
Przyjaciółek
z akcesoriami

ze zjeżdżalnią
i zwierzątkami

morskimi
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7 99

7 99

top lub legginsy 
dziewczęce, z nadrukiem,
top, kolory:    
legginsy, kolory: 
rozmiary: 104-134 cm

spódniczka
dziewczęca, marszczona,

z falbanką,
rozmiary: 104-134 cm

14 99

29 99

19 99

sukienka 
100% BAWEŁNY
dziewczęca, z brokatowym napisem, 
aplikacją i komfortowym
gorsetem w pasie,
rozmiary: 134-164 cm

14 99

14 99

koszulka
chłopięca, z nadrukiem 
w liście palmowe i napisem z przodu,
rozmiary: 134-164 cm

szorty
dziewczęce, z nadrukiem na nogawce,

 wiązaniem w pasie i ozdobną lamówką,
rozmiary: 134-164 cm

koszulka
chłopięca, w paseczki,
z nadrukiem,
dostępne kolory: 
rozmiary: 134-164 cm

szorty
chłopięce, 
z wieloma kieszeniami,
rozmiary: 134-164 cm

19 99

19 99

14 99

14 99

7 99

top lub szorty
chłopięce, z nadrukiem 
Scooby-Doo,
top, kolory: 
szorty, z kieszeniami 
i kontrastowym paskiem, 
kolory:    
rozmiary: 104-134 cm

szorty
chłopięce, z nadrukiem i kieszeniami,

dostępne kolory: 
rozmiary: 104-134 cm

szorty Dżinsowe
chłopięce, cieniowane, 

z zawijanymi nogawkami,
rozmiary: 104-134 cm

koszulka
chłopięca, z nadrukiem Looney Tunes,
dostępne kolory: 
rozmiary: 104-134 cm

koszulka
chłopięca, 
z nadrukiem,
dostępne kolory:

   
rozmiary: 
104-134 cm  

i kontrastowym paskiem, z zawijanymi nogawkami,
rozmiary: 104-134 cm

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 23.05.2019 Do 5.06.2019 Aktualna gazetka i mnóstwo inspiracji na www.pepco.pl Jesteśmy też na
@pepcopl facebook.com

/PEPCOpl



19 99
od

19 99
od

Skrzynka obrotowa
z nadrukiem Mickey Mouse,
do wyboru: 24 l – 19,99 zł, 45 l – 39,99 zł

Skrzynka obrotowa
z nadrukiem Minnie Mouse i Daisy,
do wyboru: 24 l – 19,99 zł, 45 l – 39,99 zł  

19 99

Ręcznik
z nadrukiem: Cars, Mickey Mouse, Ariel lub Minnie Mouse,

różne kolory, wymiary: 70 x 140 cm

9 99

Pudełko składane
z nadrukiem: Cars, Mickey Mouse, Minnie Mouse lub Princesses, 
wymiary: 30 x 30 x 30 cm

9 99

Ramka na zdjęcie
z nadrukiem Minnie Mouse,

wymiary zdjęcia: 
10 x 15 cm

29 99

koc
Minnie Mouse i Daisy,

wymiary: 120 x 150 cm

19 99

Pudełko 
na biżuterię
ze wzorem 
Minnie Mouse, 
z lusterkiem,
wymiary: 
16 x 9,5 x 24 cm

19 99

sukienka
dziewczęca, 
z nadrukiem 
Minnie Mouse,
dostępne kolory:  
rozmiary: 104-134 cm

14 99

szorty
dziewczęce, 
z falbanką 
przy kieszeniach,
z nadrukiem
Little Mermaid,
rozmiary: 104-134 cm

14 99

top 100% bawełny
dziewczęcy, na ramiączkach, z nadrukiem Minnie Mouse,
dostępne kolory: 
rozmiary: 134-164 cm

14 99
koszulka lub szorty

dziewczęce, z nadrukiem Minnie Mouse,
koszulka z wiązaniem w pasie, kolory: 

szorty z falbanką przy kieszeniach,
rozmiary: 104-134 cm

Piżama 
chłopięca, z nadrukiem
Mickey Mouse lub Cars,
rozmiary: 92-128 cm 

14 99

HIT
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14 99

HIT

19 99

HIT

19 99

HIT

19 99

HIT

Piżama 
dziewczęca, z nadrukiem   

Minnie Mouse lub Ariel, 
rozmiary: 92-128 cm

Piżama 
chłopięca, z nadrukiem
Avengers lub Star Wars,
rozmiary: 134-164 cm 

Piżama 
dziewczęca, 
z nadrukiem

Minnie Mouse,  
rozmiary: 

134-164 cm

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 876 sklepów 
dostępne zawsze na www.pepco.pl
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Piżama 
dziewczęca,
z nadrukiem 
Minnie Mouse, Mickey Mouse
i Donalda, rozmiary: 134-164 cm


