
HIT
kurtka
niemowlęca,  
dziewczęca, z nadrukiem,  
kremowa lub różowa, 
chłopięca, z aplikacją,   
szara lub niebieska, 
dostępne w rozmiarach:  
80-92 cm

29 99

HIT
kurtka zimowa

z futerkiem przy kapturze, 
dziewczęca, jasno- lub  

ciemnoróżowa, chłopięca,  
czerwona lub granatowa, 
dostępne w rozmiarach:  

98-128 cm

29 99

HIT
kurtka zimowa
chłopięca, niebieska lub  
granatowa, dziewczęca,  
z futerkiem przy kapturze,  
niebieska lub czerwona,   
dostępne w rozmiarach:  
128-164 cm

39 99

więcej 
za mniej

...codziennie

Oferta ważna w dniach od 29.09.2017 r. do 12.10.2017 r. lub do wyczerpania zapasów.

Gorące
na chłodne dni!

OKAZJE 



9 99

koszulka  
100% bawełny

dziewczęca, z nadrukiem, 
dostępna w kolorach: 

różowym lub beżowym, 
w rozmiarach:  

98-128 cm

29 99

sweter
dziewczęcy, z aplikacją, dostępny w kolorze  
różowym, w rozmiarach: 98-128 cm

29 99

sukienka
dziewczęca,  
w wytłaczane prążki,  
błyszcząca, dostępna  
w kolorach: szarym  
lub białym,  
w rozmiarach:  
128-164 cm

29 99

bluza
chłopięca, dostępna  

w kolorze szarym, 
w rozmiarach: 128-164 cm

39 99

spodnie  
100% bawełny 
chłopięce, z podszewką,  
dostępne w kolorach:  
szarym lub czarnym, 
w rozmiarach: 128-164 cm

spodnie  
dresowe

dziewczęce,  
z wytłoczonym wzorem,  

dostępne w kolorze  
szarym, w rozmiarach:  

98-128 cm

19 99

spodnie dresowe 100% bawełny
dziewczęce, z kieszeniami i nadrukiem, dostępne w kolorach:  

szarym lub czarnym, w rozmiarach: 134-164 cm
19 99

koszulka
dziewczęca, w paski, asymetryczna, z nadrukiem  

i rozcięciem z boku, dostępna w kolorach:  
różowym lub szarym, w rozmiarach: 128-164 cm 19 99

spodnie dresowe  
100% bawełny 
chłopięce, z nadrukiem,  
dostępne w kolorach:  
jasno- lub ciemnoszarym,  
w rozmiarach: 98-128 cm

19 99

bluza
chłopięca,  

z kieszonką i nadrukiem,  
dostępna w kolorach:  

szarym lub niebieskim, 
w rozmiarach: 98-128 cm

19 99

koszulka 100% bawełny
chłopięca, z nadrukiem, dostępna w kolorach: 

szarym lub niebieskim, w rozmiarach: 98-128 cm
14 99

koszulka
chłopięca, z nadrukiem, dostępna w kolorach: szarym  

lub ciemnoszarym, w rozmiarach: 128-164 cm
14 99

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie



29 99

spódnica
damska, midi,  
z wytłaczanym  
wzorem w prążki  
i z gumą w pasie  
dopasowującą się  
do ciała, dostępna  
w kolorze czarnym,  
w rozmiarach:  
XS-XL

39 99

HIT
Kurtka

damska, z futerkiem przy kapturze, 
dostępna w kolorach: szarym  

lub czarnym, w rozmiarach: 34-42

39 99

sweter
damski, dostępny  

w kolorach: 
niebieskim lub  

różowym, 
w rozmiarach:  

S-XL

79 99

Kurtka zimowa
damska, z futerkiem przy kapturze 
i ozdobnym pomponem oraz  
suwakami na bokach, dostępna  
w kolorach: granatowym lub  
czarnym, w rozmiarach: 34-42

49 99

sukienka
damska, swetrowa, dostępna w kolorze  
czarnym, w rozmiarach: 36-42

59 99

Dżinsy
damskie, z przetarciami  
i suwakami przy nogawkach,  
dostępne w kolorze niebieskim, 
w rozmiarach: 34-42

4999

kardigan
damski,  

z frędzlami,  
dostępny  

w kolorach:  
niebieskim  

lub różowym,  
w rozmiarach:  

S-XL

9 99
rękawiczki lub czapka lub szal komin
damskie, w żakardowy wzór, dostępne  
w kolorze szarym ze srebrną nitką

59 99

kardigan
damski,  

z ciepłej dzianiny,  
z kontrastowym  

paskiem, dostępny  
w kolorze czarnym,  
w rozmiarach: S-XL

29 99

T-shirt 
damski, z odkrytymi  

ramionami i z falbaną,  
dostępny w kolorze  

niebieskim,  
w rozmiarach:  

S-XL

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



2 99
od Akcesoria  

do sprzątania
w kolorze biało-różowym,  
do wyboru: komplet 3 szt. zmywaków – 2,99 zł,  
komplet 4 szt. ściereczek – 4,99 zł,  
rękawice lateksowe – 4,99 zł

Zestaw  
do zamiatania
szufelka ze zmiotką,  
z długimi rączkami,  
biało-różowo-szary

14 99

Kosz z pokrywą
w kolorach: białym, szarym lub różowym,  
do wyboru: pojemność 3 l – 4,99 zł,  
pojemność 5,5 l – 9,99 zł,  
pojemność 10 l – 14,99 zł

4 99
od

kosz z pokrywą
w kolorach: białym lub szarym,  
do wyboru:  
pojemność 28 l – 19,99 zł,  
pojemność 57 l – 39,99 zł

19 99
od

szufelka  
ze zmiotką 
biało-różowo-szara

9 99

koc z mikrofibry
dostępny w kolorach: szarym, różowym,  
brązowym lub kremowym,  
wymiary: 130 x 170 cm19 99

NARZUTA
dostępna w kolorach: szarym lub brązowym,  
wymiary: 160 x 200 cm

69 99

kule świetlne  
z lampkami LED
do wyboru: 10 kul – 14,99 zł, 25 kul – 29,99 zł,  
dostępne w 4 wersjach kolorystycznych,  
baterie są sprzedawane  
oddzielnie

14 99
od Poszewka

dostępna w kolorach: 
szarym, różowym,  
brązowym lub kremowym,  
wymiary: 40 x 40 cm7 99

Poszewka
z długim włosiem, 

dostępna w kolorach: 
szarym lub brązowym,  

wymiary: 40 x 40 cm 9 99

KOC
z miękkim podszyciem, 

dostępny w kolorach: 
szarym lub różowym, 

wymiary: 130 x 170 cm

49 99

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie



14 99

Zaparzacz
do kawy lub herbaty,  
dostępny w kolorach:  
czarnym lub zielonym,  
pojemność 600 ml Szklanka

do Irish Coffee,  
dostępne różne wzory

4 99

kubek
z nadrukiem w geometryczne  
wzory lub z napisem

2 99

kieliszek  
do wina
pojemność 430 ml

1 99

HIT
Kubek TERMICZNY

ze szczelnym zamknięciem  
na przycisk, doskonale leży w dłoni,  
z nadrukiem, dostępny w 4 wersjach  
kolorystycznych, pojemność 450 ml 

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 755 
sklepów dostępne zawsze na www.pepco.pl


