
HIT
legginsy z nadrukiem

dziewczęce, z wzorem  
w serduszka i gumą w pasie,  

dostępne w kolorach: szarym,  
turkusowym lub neonowym  

koralowym, w rozmiarach:  
98-128 cm

7 99

HIT
legginsy z nadrukiem
dziewczęce,   
dostępne w kolorach:  
szarym lub czarnym,  
w rozmiarach:  
128-164 cm

7 99

MODA

CENIE!

CIEPŁE DNI
W DOSKONAŁEJ
na

więcej 
za mniej

...codziennie

Oferta ważna w dniach od 27.04.2018 r. do 10.05.2018 r. lub do wyczerpania zapasów.



599

podkoszulek
chłopięcy, z nadrukiem, 
dostępny w kolorach: 
żółtym lub niebieskim, 
w rozmiarach: 98-128 cm

7 99
spódniczka

dziewczęca, dostępna w kolorach: 
turkusowym lub różowym, 
w rozmiarach: 98-128 cm

9 99

koszulka
chłopięca, 
z nadrukiem, dostępna
 w kolorach: białym 
lub limonkowym, 
w rozmiarach: 
98-128 cm

7 99

legginsy 3/4
dziewczęce, dostępne 

w kolorach: czarnym lub 
neonowym różowym, 

w rozmiarach: 
128-164 cm

5 99

legginsy 3/4
dziewczęce, 
dostępne w kolorach: 
turkusowym lub 
różowym, w rozmiarach: 
98-128 cm

szorty
chłopięce, z mikrofi bry, z nadrukiem, 
dostępne w kolorach: pomarańczowym 
lub limonkowym, w rozmiarach: 98-128 cm4 99

7 99

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie



9 99japonki
z gumką trzymającą stopę,

 dziewczęce, z nadrukiem Minnie,
chłopięce, z nadrukiem Cars,

w rozmiarach: 22-27

4 99
japonki
dostępne w różnych kolorach, 
w rozmiarach 22-27 z gumką trzymającą stopę lub bez gumki
w rozmiarach: 28-35 dziewczęce i 28-39 chłopięce

9 99

japonki
dziewczęce, z nadrukiem i kokardką, 

dostępne w kolorze granatowym, 
w rozmiarach: 28-35

wiaderko 
do zabawy w piasku 
z akcesoriami, z nadrukiem 
Frozen, Cars, My Little Pony lub Winnie the Pooh14 99

14 99

Strój kąpielowy 
dwuczęściowy
dziewczęcy, we wzorek, 
w rozmiarach: 134-164 cm

9 99
Szorty kąpielowe

chłopięce, z nadrukiem i kontrastowymi elementami, 
dostępne w kolorach: niebieskim lub czarnym, w rozmiarach: 

92-128 cm lub 134-164 cm

9 99

Strój kąpielowy
Jednoczęściowy
dziewczęcy, różowy z nadrukiem, 
w rozmiarach: 92-128 cm

www.pepco.pl



39 99

Zestaw do piłki nożnej:
Bramka i Piłka
w zestawie pompka, 
szer. bramki 120 cm

39 99
pojazd 
do zabawy w piasku
dostępne modele: wywrotka, straż pożarna, spychacz

3 99
miecz do baniek 
mydlanych
różne kolory, 
poj. zbiornika 
na płyn 115 ml

piłka nożna
dwuwarstwowa

14 99

7 99
komplet do gry
2 tarcze na rzep z piłką, dostępny w trzech 
wersjach kolorystycznych

www.pepco.pl



5 99
koszulka 100% bawełny

niemowlęca, z nadrukiem, dziewczęca, w kolorach: 
szarym lub białym, chłopięca, w kolorach: 

białym lub turkusowym, dostępne 
w rozmiarach: 68-92 cm

9 99

komplet: top z szortami 
100% bawełny
niemowlęcy, chłopięcy, z nadrukiem, 
w kolorach: szary z niebieskim lub biały 
z koralowym, w rozmiarach: 74-92 cm

9 99

komplet: top z szortami 
100% bawełny
niemowlęcy, dziewczęcy, z nadrukiem, 
w kolorach: miętowy z granatowym lub 
szary z neonowym koralowym, 
w rozmiarach: 74-92 cm

14 99
rampersy 100% bawełny

niemowlęce, z nadrukiem, dziewczęce, kremowe lub różowe, 
chłopięce, niebieskie, dostępne w rozmiarach: 56-80 cm

9 99

sukienka 
100% bawełny

niemowlęca, dziewczęca,
w kolorowe paski, 

w rozmiarach: 74-92 cm

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



koszulka
damska, z nadrukiem i modnym przeplotem na plecach, dostępna 

w kolorach: kremowym lub różowym, w rozmiarach: S-XXL

19 99

szorty
męskie, dzianinowe, 
dostępne w kolorach: 
niebieskim lub czarno-szarym, 
w rozmiarach: M-XL

19 99

japonki
damskie, dostępne w kolorach: 

czarnym lub różowym,
w rozmiarach: 36-41 4 99

spodnie
damskie, z wiskozy, z nadrukiem w róże,

dostępne w kolorze czarnym, 
w rozmiarach: 36-42

29 99

14 99
szorty 
kąpielowe
męskie, z nadrukiem, dostępne w kolorach: 
granatowym lub czarnym, 
w rozmiarach: M-XXL

japonki
męskie, dostępne 

w kolorze czarnym,
w rozmiarach: 40-46

6 99

T-shirt
męski, z nadrukiem, 

dostępny w kolorach: 
niebieskim lub jasnoszarym, 

w rozmiarach: M-XXL

14 99

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie



top 100% 
bawełny
damski, 
z nadrukiem, 
dostępny 
w kolorach: 
granatowym 
lub białym, 
w rozmiarach: 
XS-XL

14 99

szorty
damskie, z grubej wiskozy, 
z kieszeniami, dostępne 
w kolorze granatowym, 
w rozmiarach: 34-42

19 99

T-shirt
damski, 

w czerwone lub granatowe 
paski, z nadrukiem 

kieszonki,  
w rozmiarach: 

S-XXL

19 99

japonki
damskie, z nadrukiem,
dostępne w różnych kolorach,
w rozmiarach: 36-41

9 99

legginsy 3/4
damskie, dostępne 
w kolorze czarnym,

w rozmiarach:
XS-XL

9 99

top
damski, z nadrukiem, 

dostępny w kolorze białym, 
w rozmiarach: XS-XL

19 99

www.pepco.pl



biustonosz
damski, z mikrofi bry, 
z koronką, w kolorze 
neonowym 
koralowym, 
w rozmiarach: 
75A-80D

14 99

biustonosz
damski, z grubej koronki, 
w kolorze pastelowej mięty, 
w rozmiarach: 75A-80D

19 99

biustonosz
damski, z mikrofi bry, z nadrukiem 

w kwiatki, w kolorze różowym, 
w rozmiarach: 75A-80D

19 99

7 99

figi 
damskie, 

z mikrofi bry, 
z koronką, 
w kolorze 

neonowym 
koralowym, 

w rozmiarach: 
S-XXL

9 99

stringi 
damskie, z grubej koronki, 
w kolorze pastelowej mięty, 
w rozmiarach: S-XL

9 99

figi 
damskie, z mikrofi bry, 
z nadrukiem w kwiatki, 
w kolorze różowym, 
w rozmiarach: S-XXL

19 99

góra od Kostiumu kąpielowego 
damska, z falbaną i kwiatowym nadrukiem, 
dostępna w kolorze różowym, 
w rozmiarach: S-XL

dół od Kostiumu 
kąpielowego

damski, z kwiatowym nadrukiem, dostępny w kolorze różowym, w rozmiarach: S-XL

14 99

www.pepco.pl



Koszulka
dziewczęca, gładka, dostępna w kolorach: turkusowym 

lub różowym, w rozmiarach: 98-128 cm, w kolorach: 
szarym lub neonowym różowym, 

w rozmiarach: 128-164 cm 4 99
5 99

Zestaw 4 szt. słoików
4 x 190 ml

4 99

4 szt.
5 99

3 szt.

4 99

5 99

szorty
damskie, z nadrukiem, dostępne 

w różnych wzorach i kolorach, 
w rozmiarach: S-XXL

Część od stroju 
kąpielowego: 
Góra lub dół 
damska, z szydełkowym wzorem, 
dostępna w kolorze brzoskwiniowym, 
w rozmiarach: S-XXL

9 99

14 99

papierowe papilotki 
do babeczek 100 szt. 
dostępne różne wzory i kolory, 
wymiary: 5 x 3 cm3 99

4 99

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

OBNIŻAMY CENY NA SETKI PRODUKTÓW! 
KUPUJ WIĘCEJ ZA JESZCZE MNIEJ!
JUŻ OD TERAZ, PRZEZ CAŁY ROK!



Kocyk 
piknikowy

różne wzory, 
wymiary: 

150 x 125 cm

19 99

mata stołowa
dostępna w kolorach: 
różowym, niebieskim 
lub zielonym, ø 38 cm

4 99

Kubek ze słomką
plastikowy, do zimnych napojów, różne wzory, poj. 500 ml

7 99

słomki 
do napojów 
225 szt. 
miks kolorów

4 99

kubeczki
papierowe 
z nadrukiem, 12 szt. 
lub plastikowe gładkie, 
różne kolory, 24 szt.3 99

talerzyki 12 szt.
papierowe z nadrukiem 
lub plastikowe gładkie, 

różne kolory,
ø 18 cm – 3,99 zł,
ø 23 cm – 4,99 zł

3 99
od

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie



girlanda 
10 lampek LED
tekstylna, na baterię 
słoneczną 19 99

29 99
Pufa
nadmuchiwana, wodoodporna, 
do domu lub do ogrodu,
dostępna w różnych kolorach, 
ø 55 cm, wys. 25 cm

ramka na zdjęcie
w kolorach: różowym, miętowym

lub białym, wymiary:
10 x 15 cm – 4,99 zł,
15 x 20 cm – 6,99 zł 4 99

od

Dywanik
ze sztucznego tworzywa, do domu 
lub na taras, dostępny w kolorach: 
koralowym, błękitnym lub zielonym, 
wymiary: 90 x 180 cm

14 99

Koc z mikrofibry
gładki, w kolorach: różowym, 

niebieskim lub zielonym,
wymiary: 130 x 170 cm 

lub z nadrukiem w letnie 
wzory, w kolorach: 

różowym, białym 
lub niebieskim, wymiary: 

130 x 160 cm

19 99

POSZEWKA
sztuczne futerko, w kolorach: różowym, niebieskim lub zielonym 

lub z nadrukiem w letnie wzory, w kolorach: 
różowym, białym lub niebieskim, wymiary: 40 x 40 cm

9 99

www.pepco.pl



7 99
KOSZYK

uniwersalny, w kolorach: limonkowym, 
turkusowym lub różowym, 

wymiary: 38,5 x 28 x 25 cm

HIT
słoik szklany ze słomką
z tłoczonym wzorem lub z nadrukiem, 

duży wybór wzorów i kolorów, poj. 480 ml

1 99

kostki do drinków 
18 szt.

różne kolory

3 99

4 99

FOREMKI 
DO LODÓW 6 szt.

w kształcie lizaków

butelka z zamknięciem 
plastikowa, z nakrętką 
w kolorach: różowym, 
turkusowym, zielonym 
lub fuksja, poj. 1,5 l

7 99

MASZ PYTANIE?
ZADZWOŃ! NAPISZ!

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

więcej
za mniej

...codziennie

PROFESJONALNA
OBSŁUGA@pepcopl

PŁATNOść
KARTĄ

GWARANCJA
ZWROTU GOTÓWKI

facebook.com
/PEPCOpl

DOŁADOWANIA
BEZ PROWIZJI

Aktualna gazetka oraz adresy naszych 796
sklepów dostępne zawsze na www.pepco.pl


