
HIT
szorty 

100% bawełny
dziewczęce,  

w kolorach: szarym lub  
neonowym różowym, 

lub chłopięce,  
w kolorach:  

szaro-granatowym lub  
granatowo-limonkowym, 
dostępne w rozmiarach: 

98-128 cm

9 99

HIT
szorty

damskie, 100% bawełny, 
z nadrukiem i lamówkami, 

dostępne w kolorze 
granatowym, 

w rozmiarach: 34-42, 
lub męskie, z kieszeniami, 

dostępne w kolorze  
granatowym, 

w rozmiarach: M-XL

14 99

więcej 
za mniej

...codziennie

Oferta ważna w dniach od 9.06.2017 r. do 15.06.2017 r. lub do wyczerpania zapasów.



1 99

majtki
dziewczęce lub chłopięce,  

gładkie, dostępne w różnych 
kolorach, w rozmiarach:  

92-164 cm

3 99

Top
dziewczęcy, gładki, 
dostępny w kolorach:  
jasnoróżowym lub  
jasnoszarym, w rozmiarach:  
134-164 cm

4 99
STopki 3-Pak
dziewczęce lub chłopięce,  
dostępne różne wzory, 
w rozmiarach: 23-30 lub 31-38

24 99

Piżama letnia
damska, z krótkimi  
rękawami i krótkimi  
spodenkami, z nadrukiem,  
dostępna w modnych  
neonowych kolorach,  
w rozmiarach: S-XL

3 99

Szorty
chłopięce, gładkie, 

dostępne w kolorach:  
szarym, niebieskim  

lub granatowym, 
w rozmiarach:  

92-164 cm

7 99

komplet  
podkoszulek  
i majtki
chłopięcy, dostępny  
w kolorach: biało-zielonym  
lub biało-niebieskim, 
w rozmiarach:  
92-128 cm

PiŻama letnia
dziewczęca, z krótkimi  
rękawami i krótkimi spodenkami,  
w kolorach: neonoworóżowo-białym  
lub szaro-niebieskim,  
w rozmiarach:  
92-128 cm

14 99

PiŻama letnia 
chłopięca, z podkoszulkiem 

 i krótkimi spodenkami,  
dostępne różne wzory,  

w rozmiarach: 92-128 cm

14 99

PiŻama letnia
dziewczęca,  

z koszulką bez rękawów  
i krótkimi spodenkami,  
dostępne różne wzory,  

w rozmiarach:  
134-164 cm

19 99

PiŻama letnia
chłopięca, z podkoszulkiem  

i krótkimi spodenkami,  
dostępne różne wzory,  

w rozmiarach: 134-164 cm

19 99

Koszula  
nocna letnia
damska, z modnym  
nadrukiem w kropeczki  
i z koronką, 
dostępna w kolorach:  
różowym lub szarym, 
w rozmiarach: S-XL

14 99

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie



9 99

koszulka 
100% bawełny

dziewczęca,  
z nadrukiem, 

dostępna w kolorach:  
białym lub miętowym, 

w rozmiarach:  
98-128 cm

kombinezon 
100% Bawełny
dziewczęcy, z nadrukiem,  
dostępny w kolorach:  
różowo-żółtym lub  
pomarańczowo-białym,  
w rozmiarach:  
98-128 cm

14 99

koszulka 100% bawełny
chłopięca, z nadrukiem Minions,  
dostępne różne kolory, 
w rozmiarach: 98-128 cm14 99

japonki
dziewczęce, dostępne w kolorach:  

różowym lub niebieskim, w rozmiarach: 22-35, 
lub chłopięce, dostępne w kolorach:  

granatowym lub niebieskim, w rozmiarach: 22-39, 
lub damskie, dostępne w 5 kolorach, 

w rozmiarach: 36-41
4 99

zestaw do robienia 
wielkich baniek  
mydlanych
miecz i 2 butelki po 250 ml  
płynu do baniek

19 99

basen  
nadmuchiwany  

3-kołowy, o średnicy 102 cm 19 99

samochód  
nadmuchiwany
do pływania, z nadrukiem Cars, o długości 109 cm

24 99

basen nadmuchiwany
prostokątny, dostępny w kolorze  

niebieskim, o wymiarach:  
262 x 175 x 56 cm 79 99

7 99

top 100% bawełny
dziewczęcy, z nadrukiem,  
dostępny w kolorach:  
białym lub różowym, 
w rozmiarach: 98-128 cm

materac plażowy 
dostępny w różnych kolorach, 

o długości 180 cm

9 99

29 99

zestaw  
do nurkowania
maska i rurka,  
dla dzieci w wieku 7-14 lat

zestaw  
do nurkowania
maska i rurka,  
dla dzieci w wieku 3-6 lat

19 99

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



4 99

Butelka  
szklana
o pojemności 1 l

5 99
Zestaw 3 małych  
słoików 
o pojemności 3 x 190 ml

9 99

słój  
do ogórków

dostępne różne  
kolory zakrętek, 
o pojemności 3 l

9 99

Karafka
dostępne różne wzory,  
do wyboru pojemności:  

500 ml, 700 ml  
lub 750 ml 

Słoik do zaprawy
dostępne różne kolory zakrętek, 
do wyboru: 
rozmiar S, 9 cm – 2,99 zł, 
rozmiar M, 13,3 cm – 3,99 zł, 
rozmiar L, 16,7 cm – 4,99 zł

2 99
od

słoik z klamrą
dostępne różne kolory gumek, 
do wyboru: 
rozmiar S – 4,99 zł, 
rozmiar M – 7,99 zł, 
rozmiar L – 9,99 zł

4 99
od

Poduszka turystyczna
wygodna w podróży, dostępna w kolorach:  

czarnym lub szarym
14 99

9 99

słuchawki
douszne, z etui,  
dostępne w kolorach:  
różowym, niebieskim  
lub zielonym

wysięgnik  
do selfie
dł. 100 cm, RC,  
plug, dostępny  
w 4 kolorach

14 99

Power Bank
pojemność 2500 mAh, 
dostępny w 4 kolorach 14 99

39 99
od

walizka na 4 kółkach
gładka, dostępna w kolorach:  
czerwono-szarym, granatowo-szarym  
lub szaro-zielonym, w rozmiarach: 
20” 48,5 x 17 x 33,5 cm – 39,99 zł 
24” 58,5 x 19,5 x 37 cm – 59,99 zł 
28” 68,5 x 22,5 x 41 cm – 79,99 zł

89 99
od walizka na 4 kółkach 

z fotonadrukiem, dostępna w rozmiarach: 
20” 50 x 35 x 23 cm – 89,99 zł 
24” 60 x 40 x 26 cm – 129,99 zł 
28” 70 x 45 x 29 cm – 149,99 zł

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie



Torba  
letnia
duża, dwukolorowa,  
dostępna w paski lub w kwiaty,  
o wymiarach: 38,5 x 48 cm

29 99

HIT
Ręcznik plażowy
z mikrofibry, dobrze chłonie wodę, 
dostępne różne wzory, 
o wymiarach: 86 x 170 cm

14 99

HIT
szorty

z nadrukiem,  
dziewczęce, 100% bawełny,  

w kolorach: szarym lub  
neonowym różowym, 

lub chłopięce, w kolorach:  
 szarym lub granatowym, 

w rozmiarach: 
128-164 cm

9 99

kocyk piknikowy
składany, zapinany na rzep, 

dostępny w kolorach: 
czarnym, szarym lub czerwonym, 

o wymiarach: 127 x 168 cm 19 99

japonki
damskie, z nadrukiem, 

dostępne w różnych  
kolorach,  

w rozmiarach:  
36-41

9 99

PROFESJONALNA 
OBSŁUGA@pepcopl PŁATNOść 

KARTĄ

GWARANCJA 
ZWROTU GOTÓWKI

facebook.com 
/PEPCOpl

DOŁADOWANIA 
BEZ PROWIZJI

więcej za mniej... 
codziennie
Aktualna gazetka oraz adresy naszych 732 
sklepów dostępne zawsze na www.pepco.pl


