
4 99

HIT
body  

100% Bawełny
niemowlęce,  
z nadrukiem,  
dziewczęce,  

dostępne kolory: 
    

lub chłopięce,  
dostępne kolory: 

    
62-92 cm

lub do wyczerpania zapasów

Oferta ważna 
w dniach

13.07-26.07 
2018

więcej 
za mniej

...codziennie

kolekcjaKolorowa
dla każdego maluchaza tak niewiele



7 99

9 99

body 100% Bawełny 
niemowlęce, dziewczęce,  
z nadrukiem,
dostępne kolory:      
rozmiary: 62-92 cm

14 99

14 99

body  
100% Bawełny 
niemowlęce, chłopięce,  
z guziczkami i kieszonką, 
w białe paseczki,
dostępne kolory:      
rozmiary: 62-92 cm

19 99

9 99

5 99

5 99

29 999 99 koszulka  
100% bawełny

niemowlęca, dziewczęca,  
z aplikacją z brokatem,

dostępne kolory:      
rozmiary: 74-92 cm

9 99

Spodnie  
100% bawełny

niemowlęce, dziewczęce,  
z drobnym nadrukiem  

i aplikacją,
dostępne kolory:     

rozmiary: 68-92 cm

koszulka  
100% bawełny
niemowlęca, chłopięca,  
z nadrukiem,
dostępne kolory:     
rozmiary: 68-92 cm

Spodnie  
100% bawełny
niemowlęce, chłopięce, 
z aplikacją na kolanach,
dostępne kolory:     
rozmiary: 68-92 cm

dżinsy 
niemowlęce, chłopięce, 
ze sznureczkiem w pasie, 
z kieszeniami i przeszyciami,
dostępne kolory:      
rozmiary: 74-92 cm

kamizelka  
z kapturem

niemowlęca,  
chłopięca, pikowana,  

z kieszeniami 
i zapinana na suwak,

dostępne kolory: 
    

rozmiary:  
74-92 cm

legginsy  
100% Bawełny
niemowlęce,  
z nadrukiem,  
dziewczęce, 
ze wzorem jednorożca,  
dostępne kolory: 

  
lub chłopięce, 
ze wzorem dinozaura,  
dostępne kolory: 

  
rozmiary: 
56-80 cm

pajac  
100% Bawełny

niemowlęcy, gładki,  
dziewczęcy,  

dostępne kolory:   
lub chłopięcy,  

dostępne kolory:   
rozmiary: 56-86 cm

pajac 100% Bawełny
niemowlęcy, z nadrukiem,  
dziewczęcy, ze wzorem jednorożca,  
dostępne kolory:   
lub chłopięcy, ze wzorem dinozaura,
dostępne kolory:   
rozmiary: 56-80 cm
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Kubek
ze słomką i śnieżną kulą  
na licencji Frozen 
lub Minnie,
dostępne kolory:    
poj. 275 ml

14 99

19 99 19 99

19 99

T-Shirt
damski, z falbanką  
i koronkową aplikacją,
dostępne kolory:     
rozmiary: S-XXL

ręcznik kąpielowy 100% bawełnY
dziecięcy, z kapturkiem i aplikacją do wyboru:  
jednorożec, kotek, lew lub farma,
dostępne kolory:       
wymiary: 80 x 80 cm – 19,99 zł,  
100 x 100 cm – 29,99 zł 

19 99
od

akcesoria niemowlęce
do wyboru: szeleszcząca zabawka, 
grzechotka lub przywieszka,
dostępne wzory: jednorożec lub wyścigówka  

29 99

Kardigan
damski,

dostępny kolor     
rozmiary: S-L

top 
damski, gładki,  

z modną falbanką 
przy dekolcie, 

dostępne kolory: 
    

rozmiary:  
36-44

24 99

24 99
t-shirt
damski, z siateczką, falbanką  
i koronką na rękawkach,
dostępny kolor  rozmiary: S-XXL

14 99

kamizelka  
z kapturem

niemowlęca, dziewczęca, 
pikowana, z uszkami  

przy kapturze, 
zapinana na suwak, 

dostępne kolory:      
rozmiary: 74-92 cm

29 99

legginsy  
100% bawełny
niemowlęce, dziewczęce,  
ze spódniczką z falbanką,
dostępne kolory: 

    
rozmiary:  
68-92 cm

I WYGODNIE
NOWE STYLIZACJE DLA NIEJ

W NAJMODNIEJSZYCH
W TYM SEZONIE KOLORACH

Pastelow0

bluzka
damska, z modnym  
nadrukiem,  
z opuszczanymi  
ramionami  
i falbanami  
przy rękawkach, 
rozmiary: XS-XL
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4 99
Ramka na Zdjęcie
dostępne kolory:          

wymiary: 10 x 15 cm 
  

poduszka
z pomponami,

dostępne kolory:         
wymiary: 40 x 40 cm  

koc
z pomponami,

dostępne kolory: 
           

wymiary:  
130 x 170 cm  

poszewka
z długim włosiem,

dostępne kolory:           
wymiary: 40 x 40 cm  

14 99

19 99

LATARenkA
dostępne kolory:   

Puf
nadmuchiwany,  

wodoodporny,  
do domu lub do ogrodu,

dostępne kolory: 
              

wymiary: ø 55 cm, wys. 25 cm

9 99

29 99

top
damski, z wiskozy, 
z nadrukiem  
i modnym dłuższym  
tyłem,
dostępne kolory: 

    
rozmiary: S-XXL

spódnica MINI
damska, z falbanką na boku,
dostępne kolory:      
rozmiary: S-XXL

19 99

19 99

t-shirt
damski, z nadrukiem,

dostępne kolory:     
rozmiary: S-XXL

19 99

29 99

7 99

top
damski, z elastanem,
dostępne kolory:       
rozmiary: XS-XXL

14 99

spodnie sportowe
damskie,
dostępne kolory:     
rozmiary: XS-XXL

T-Shirt 100% bawełnY
damski, z nadrukiem, różne wzory,
dostępne kolory: 

     
rozmiary:  
XS-XXL

9 99

WNĘTRZE
NAJMODNIEJSZE BARWY   

RÓWNIEŻ W OFERCIE
DEKORACJI DO DOMU

Pastelowe
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kubek
dostępne trzy wzory, 

kolory:    
poj. 420 ml

salaterka
dostępne trzy wzory, 
kolory:    
ø 13 cm

5 99

6 99

4 99

6 99
Naczynie do zapiekania

z silikonowymi uchwytami, owalne,  
okrągłe, kwadratowe lub prostokątne,
dostępne kolory uchwytów:      7 99

miska
przezroczysta,

poj. 3,7 l

29 99
Czajnik

z gwizdkiem,
dostępne kolory:  

    
poj. 2,5 l

KUCHNIA
KUCHENNE AKCESORIA    

W MODNYCH ODCIENIACH 
RÓŻU, TURKUSU I SZAROŚCI

Pastelowa
Akcesoria kuchenne

do wyboru: łyżka wazowa, łopatka kuchenna,
łyżka kuchenna lub łyżka szumówka,

dostępne kolory rączek:     

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 815 sklepów  
dostępne zawsze na www.pepco.pl


