
HIT
body 100% bawełny 

 niemowlęce, dziewczęce 
 lub chłopięce, z nadrukiem,  

dostępne różne wzory i kolory, 
w rozmiarach: 62-92 cm

4 99

9 99

Grzechotka 
dostępne wzory:  
koala lub zebra

więcej 
za mniej

...codziennie

Oferta ważna w dniach od 19.05.2017 r. do 25.05.2017 r. lub do wyczerpania zapasów.



4 99

top  
100% bawełny
niemowlęcy, chłopięcy,  
z nadrukiem, dostępny  

w kolorach: turkusowym  
lub szarym, w rozmiarach:  

68-92 cm

4 99

Stopki 3-Pak
niemowlęce, dziewczęce lub chłopięce, dostępne  
w różnych wzorach, w rozmiarach: 0-15, 15-18 lub 18-22

5 99

top 100% bawełny 
niemowlęcy, dziewczęcy,  
z nadrukiem, dostępny  
w kolorach: białym 
lub różowym,  
w rozmiarach:  
68-92 cm

7 99

legginsy
niemowlęce, chłopięce, z nadrukiem,  
dostępne w kolorach: szarym lub białym,  
w rozmiarach: 56-80 cm

7 99

legginsy
niemowlęce, dziewczęce,  

z nadrukiem w motyle,  
w rozmiarach: 56-80 cm

7 99
spódniczka  
100% bawełny 
niemowlęca, z kolorowym azteckim nadrukiem,  
w rozmiarach: 74-92 cm

9 99

Body
niemowlęce, dziewczęce,  
z brokatowym nadrukiem,  
dostępne w kolorach:  
białym lub różowym,  
w rozmiarach: 62-92 cm

9 99

Body
niemowlęce, chłopięce,  

z haftowanym wielorybem,  
dostępne w kolorach:  

szarym lub turkusowym,  
w rozmiarach: 62-92 cm

7 99
szorty
niemowlęce, dziewczęce, z nadrukiem w grochy lub balony,  
dostępne w kolorach: szarym lub żółtym, w rozmiarach: 80-92 cm

komplet  
koszulka  
z szortami 
niemowlęcy, chłopięcy,  
koszulka z nadrukiem  
w rybki, szorty w paski,  
dostępny w kolorach: 
białym lub turkusowym,  
w rozmiarach:  
74-92 cm

19 99

szorty
niemowlęce,  

chłopięce,  
w kratkę,  
dostępne  

różne kolory,  
w rozmiarach:  

68-92 cm

14 99

14 99
rampers 100% bawełny
niemowlęcy, dziewczęcy, z nadrukiem w motyle,  
lub chłopięcy, w paski, z nadrukiem kraba,  
w rozmiarach: 62-80 cm

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie



2 99
śliniak
na rzep, z ceratką,  
dostępny w kolorach:  
różowym, żółtym,  
niebieskim lub  
zielonym

3 99
od

Naczynia niemowlęce
plastikowe, z nadrukiem: Paw Patrol,  
Frozen i inne, do wyboru: 
miseczka – 3,99 zł, sztućce – 4,99 zł, 
kubek z twardym ustnikiem – 5,99 zł

5 99

Bidon
z nadrukiem:  

Paw Patrol, Avengers,  
Minnie, Frozen  

lub Cars

29 99

szorty  
dżinsowe

damskie, z koronką  
na bokach,  

dostępne ciemne  
lub jasne,  

w rozmiarach:  
34-42

sukienka  
plażowa 100% bawełny

damska, na ramiączkach, dostępna  
w kolorze granatowym, w rozmiarach: 34-44

19 99

T-Shirt
damski, z dłuższym tyłem, z nadrukiem,  
dostępny w kolorze kremowym,  
w rozmiarach: XS-XL14 99

akcesoria niemowlęce
do wyboru: zwierzątko grzechotka,  
zawieszka do wózka z gryzakiem,  

kocyk lub poduszka, 
dostępne wzory: koala lub zebra 14 99

ręcznik kąpielowy  
100% bawełny

dziecięcy, z kapturkiem,  
dostępne wzory: sowa, żabka,  

panda, kot lub potworek, 
o wymiarach: 80 x 80 cm 

19 99

T-Shirt
damski, z ażurowym  

wzorem i złotym nadrukiem,  
dostępny w kolorze  

kremowym, w rozmiarach:  
XS-XL

19 99

bluzka
damska, z koronką  
na ramionach,  
dostępna w kolorach:  
różowym lub żółtym,  
w rozmiarach: XS-XL

19 99

spodnie
damskie,  

100% wiskozy, 
wzorzyste,  

dostępne w kolorze  
granatowym,  

w rozmiarach: 34-42

19 99

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



4 99
Pojemnik łazienkowy

z uchwytem, dostępny w kolorach: białym, czarnym,  
pomarańczowym, zielonym lub morskim, z różnymi napisami

zasłona  
prysznicowa 
łatwa do czyszczenia,  
dostępne różne wzory  
i kolory, o wymiarach:  
180 x 180 cm

14 99

waga łazienkowa
mechaniczna, dostępna  

z różnymi napisami 19 99

Dywanik
dostępny w kolorach:  
pomarańczowym,  
zielonym lub morskim,  
z różnymi napisami,  
o wymiarach: 45 x 70 cm

9 99

ręcznik 100% bawełny 
superchłonny, 480 gsm, dostępny  
w kolorach: pomarańczowym,  
zielonym lub morskim, do wyboru:  
50 x 100 cm – 9,99 zł, 
70 x 140 cm – 19,99 zł

9 99
od

Zestaw łazienkowy 3 elementy 
dozownik do mydła, kubek na szczoteczki i mydelniczka,  

dostępne w kolorach: pomarańczowym, zielonym lub morskim 9 99

Bielizna 
damska, z mikrofibry, z koronką,  
w kolorze malinowym, do wyboru:  
biustonosz, w rozmiarach: 75A-80D – 14,99 zł  
figi, w rozmiarach: S-XL – 7,99 zł

7 99
od

szorty
damskie, w paski lub gładkie z koronką,  

dostępne w modnym letnich kolorach,  
w rozmiarach: S-XL 5 99

figi
damskie, z koronki  
lub mikrofibry,  
dostępne w kolorze malinowym,  
w rozmiarach: S-XL7 99

bokserki
męskie, z nadrukiem, dostępne w modnych  
wzorach i kolorach, w rozmiarach: M-XXL

14 99

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie



Ramka na 4 zdjęcia
dostępna w kolorze białym,  
z napisem: Love lub Family

9 99

4 99
LATARENKA

dostępna w kolorach: niebieskim,  
żółtym, różowym lub zielonym,  

o wymiarach: 10 x 12,5 cm

19 99

MANEKIN NA BIŻUTERIĘ
dostępne różne wzory i kolory, 
wysokość 40 cm

PUDEŁKO 
NA BIŻUTERIĘ

dostępne różne wzory i kolory 19 99

PODUSZKA  
ozdobna
z motywem serca,  
dostępne różne wzory, 
o wymiarach: 40 x 40 cm

19 99

PROFESJONALNA 
OBSŁUGA@pepcopl PŁATNOść 

KARTĄ

GWARANCJA 
ZWROTU GOTÓWKI

facebook.com 
/PEPCOpl

DOŁADOWANIA 
BEZ PROWIZJI

więcej za mniej... 
codziennie
Aktualna gazetka oraz adresy naszych 725 
sklepów dostępne zawsze na www.pepco.pl

26
maja

Dzień Matki!
Mamy prezenty  

        dla każdej Mamy!




