
za mniej, niż myślisz!

bluza 100% bawełny
lub dżinsy

dziewczęce, 
bluza z nadrukiem 

Mickey Mouse, kolory: 
dżinsy z elastanem, 

cieniowane, kolory: 
rozmiary: 134-164 cm

19 99

modny efekt 

znoszenia

bluza 
100% bawełny
lub dżinsy
chłopięce,
bluza z nadrukiem Star Wars,
dżinsy z elastanem, 
delikatnie cieniowane,
rozmiary: 134-164 cm

19 99

HIT
SZUKAJ
W SKLEPACH

lub do wyczerpania zapasów

W niedzielę 25 sierpnia
sklepy będą otwarte

Oferta ważna
w dniach

22.08-28.08.2019



Dżinsy
dziewczęce, cieniowane, 
z modnymi przetarciami,
dostępne kolory: 

rozmiary: 104-134 cm

bluza z kapturem 
100% Bawełny
chłopięca, 
z nadrukiem Toy Story,
z kontrastowymi 
ściągaczami, 
zapinana na suwak,
rozmiary: 104-134 cm

bluza z kapturem 
100% bawełny

zapinana na suwak,
dziewczęca, z nadrukiem

Minnie Mouse, kolory: 
chłopięca, z nadrukiem 

Mickey Mouse,
rozmiary: 104-134 cm

Dżinsy
chłopięce, cieniowane, z modnymi
przetarciami, dostępne kolory: 
rozmiary: 104-134 cm

bluza z kapturem
z bardzo wysoką zawartością bawełny,

chłopięca, z nadrukiem Spiderman,
z kontrastowymi ściągaczami, 

zapinana na suwak, rozmiary: 104-134 cm

19 9919 99

19 99

19 99

19 99

19 99 bluza
z wysoką zawartością bawełny,
chłopięca, z nadrukiem Avengers,
rozmiary: 134-164 cm 9 99

29 99

9 99

9 99

14 99

19 99

sukienka
dziewczęca, odcinana 
i marszczona w pasie, 

z kokardkami 
przy rękawach, w kratkę,
dostępne kolory: 

rozmiary: 104-134 cm

spódniczka
z bardzo wysoką zawartością bawełny, 
dziewczęca, z zakładkami, w kratkę,
rozmiary: 104-134 cm

koszulka
z bardzo wysoką 
zawartością bawełny, 
dziewczęca, z nadrukiem 
i falbanką na dole,
dostępne kolory: 
rozmiary: 104-134 cm

legginsy
z wysoką zawartością bawełny, 
dziewczęce, z nadrukiem,
dostępne kolory: 
rozmiary: 104-134 cm

koszulka 100% Bawełny
dziewczęca, w kropki, 
z nadrukiem i napisem,
rozmiary: 104-134 cm

spodnie
chłopięce, z tkaniny, 
z zaszewkami na kolanach 
i kieszeniami, gładkie,
rozmiary: 104-134 cm

14 99

koszula
chłopięca,
z kołnierzykiem 
i zapinanymi 
mankietami, 
w kratkę, dostępne
kolory: 
rozmiary: 
104-134 cm
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dres
chłopięcy, w zestawie: 
bluza z nadrukiem, napisem 
i kieszenią kangurką,
spodnie gładkie,
rozmiary: 104-134 cm

29 99

29 99
29 99

5 99

9 99

39 99

Bluza
100% bawełny
chłopięca, z ciekawym, 
różnokolorowym 
nadrukiem, z kieszenią 
kangurką,
dostępne kolory: 
rozmiary: 104-134 cm

koszulka
dziewczęca, 

z fantazyjnie wiązanym 
ściągaczem, 

w biało-granatowe paski,
dostępne kolory: 

rozmiary: 134-164 cm

koszulka 100% bawełny
chłopięca, gładka,
dostępne kolory: 
rozmiary: 104-134 cm

Produkt dostępny tylko w wybranych sklepach.

19 99

19 99

19 99

19 99 19 99

29 99

14 99

legginsy
z bardzo wysoką zawartością 
bawełny, dziewczęce, 
z nadrukiem na boku,
dostępne kolory: 
rozmiary: 134-164 cm

spodnie dresowe
chłopięce, z gumką 
w pasie i w dole nogawek,
rozmiary: 104-134 cm

koszula 
Dżinsowa
dziewczęca, 
z kieszonkami z przodu, 
podwijanymi rękawami, 
zapinana na napy, 
lekko cieniowana, 
rozmiary: 134-164 cm

sukienka
dziewczęca, lekko 

rozszerzana, z ozdobnymi 
lamówkami pod szyją 

i na bokach, w pepitkę,
rozmiary: 134-164 cm

kardigan
dziewczęcy,

z haftem na kieszeni 
i na plecach,

dostępne kolory: 
rozmiary: 134-164 cm

bluza 
100% bawełny
dziewczęca, 
z dużą aplikacją 
z dwukolorowych 
odwracalnych cekinów,
dostępne kolory: 
rozmiary: 134-164 cm

bluza
z wysoką zawartością bawełny,
chłopięca, z napisem,
dostępne kolory: 
rozmiary: 134-164 cm

koszulka 
100% bawełny

chłopięca, 
z nadrukiem i napisem:

Coca-Cola, kolor: 
Pepsi, kolor: 

rozmiary: 134-164 cm

spodnie dresowe
z wysoką zawartością bawełny,

chłopięce, z zakładkami na kolanach 
i kontrastowymi wstawkami na bokach,

dostępne kolory: 
rozmiary: 134-164 cm

koszulka 100% bawełny

Aktualna gazetka i mnóstwo inspiracji na www.pepco.pl Jesteśmy też na
@pepcopl facebook.com

/PEPCOpl
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29 99

29 99

29 99

9 99

9 99

9 99

9 99

7 99

9 99

7 99

29 99

Piżama
z bardzo wysoką 
zawartością bawełny, 
chłopięca, 
z nadrukiem Avengers,
rozmiary: 134-164 cm

Piżama 100% bawełny
chłopięca, z nadrukiem Scooby-Doo,
rozmiary: 92-128 cm

Szorty
z bardzo wysoką zawartością bawełny,

chłopięce, z nadrukiem Avengers,
z szeroką gumą,

rozmiary: 134-176 cm

3-pak stopek
dziewczęce, ze wzorem 
Mickey Mouse i Minnie Mouse, 
rozmiary: 31-38

3-pak stopek
dziewczęce, 

ze wzorem Minnie Mouse,
rozmiary: 23-30

3-pak majtek 100% bawełny
dziewczęce, jedna para z nadrukiem Minnie Mouse, 
dwie z aplikacjami, rozmiary: 92-128 cm

3-pak majtek 100% bawełny
chłopięce, jedna para z nadrukiem Scooby-Doo, 
dwie gładkie z aplikacjami, rozmiary: 92-128 cm

3-pak majtek 100% bawełny
dziewczęce, jedna para z nadrukiem Mickey Mouse,

dwie gładkie z aplikacjami, 
rozmiary: 134-164 cm

KOMPLET: 
KOSZULKA I MAJTKI 

100% BAWEŁNY
chłopięce, 

z nadrukiem Scooby-Doo,
rozmiary: 92-128 cm

Piżama 
100% bawełny
dziewczęca, 
z nadrukiem Minnie Mouse,
rozmiary: 92-128 cm

Piżama
100% bawełny

dziewczęca, z nadrukiem
Minnie Mouse i aplikacją 

z dwukolorowych odwracalnych cekinów,
rozmiary: 134-164 cm

Mickey Mouse i Minnie Mouse, 
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tenisówki
zapinane na rzepy, do wyboru:

dziewczęce, z brokatem, rozmiary: 22-31,
baleriny, rozmiary: 32-36

lub sznurowane, do wyboru:
dziewczęce, rozmiary: 32-37, 

albo chłopięce, rozmiary: 22-32

kapcie lub
kapcie baleriny
dziewczęce, do wyboru: 

kapcie, zapinane na rzepy,  
lub baleriny, z podwójną gumką,

rozmiary: 22-31

Obuwie sportowe
sznurowane, z rzepem,
dziewczęce, z efektem 

holografi cznym, rozmiary: 22-31
chłopięce, rozmiary: 22-32

kapcie
chłopięce, do wyboru: 

wsuwane, rozmiary: 22-32
lub zapinane na rzepy, 

różne wzory, rozmiary: 22-35

Obuwie sportowe
sznurowane, na grubej podeszwie, 

dziewczęce, rozmiary: 32-36
albo chłopięce, rozmiary: 33-39

tenisówki
chłopięce, sznurowane, 
dostępne kolory:   
rozmiary: 33-39

29 99

29 99

19 99

19 99

19 99

19 99

7 99

5 99

9 99

9 99
od

2 99

Pojemnik
z przezroczystą 

przykrywką z klipsami,
wymiary: 18 x 13 x 8,5 cm

POJEMNIK NA LUNCH 
dwukomorowy,

dostępne kolory: 
wymiary: 22 x 16,5 x 6,5 cm

POJEMNIK NA LUNCH
z przykrywką z klipsami, 
wymiary: 17 x 17 x 9 cm

Komplet 
pojemników 2 szt.
z przykrywką z klipsami, dostępne 
różne kolory uszczelek, do wyboru:
poj. 2 x 1 l, wymiary: 
19 x 14 x 5 cm – 9,99 zł,
poj. 2 x 2 l, wymiary: 
26 x 17 x 7 cm – 14,99 zł

pojemnik Twist
zakręcany,
poj. 325 ml, ø 11 cm, 
wys. 5 cm

Aktualna gazetka i mnóstwo inspiracji na www.pepco.pl Jesteśmy też na
@pepcopl facebook.com

/PEPCOpl
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4 99

2 99

4 99

4 99

zestaw pisaków 
dwustronnych 8 kolorów

ze stempelkami

zestaw 
długopisów 
10 kolorów

POJEMNIK 
na biurko

do samodzielnego 
zmontowania 

i pokolorowania, 
z pędzelkiem i farbami,

dostępne dwa wzory

zestaw 
długopisów 

3 szt.
z motywującym 

hasłem

3 99

4 99

4 99

4 99

3 99

Patyczki 80 szt.
drewniane, do prac
kreatywnych, różne 

kolory w zestawie

Kołozeszyt A5
80-kartkowy, w linie,
z neonową opalizującą 
okładką z nadrukiem, 
dostępne różne wzory

zestaw ZAKREŚLACZY 
5 KOLORÓW 

Mapa z zagadkami
w zestawie naklejki 50 szt.,
z nadrukiem Minnie Mouse 

lub Spiderman

zestaw 5 Bibuł
dostępne różne 
zestawy kolorów, 
wymiary: 50 x 200 cm

3 99

4 99

1 99

4 99

1 49

6 99

14 99

zestaw długopisów 
żelowych 32 kolory
w zestawie: kolory brokatowe, 
metalizowane, neonowe i tęczowe

teczka A4 
z gumką
dostępna w sześciu 
kolorach

PRZYBORY GEOMETRYCZNE 
9 ELEMENTÓW 
w plastikowym etui, w zestawie: cyrkiel, ołówek, gumka, 
temperówka, linijka, kątomierz i dwie ekierki,
dostępne różne kolory

KARTECZKI 
SAMOPRZYLEPNE 300 SZT.
wymiary: 75 x 75 mm

zszywacz 
ze  zszywkami

w zestawie 1000 zszywek, 
dostępne różne kolory

karteczki 
samoprzylepne 

200 szt.
do indeksowania, w zestawie 

różne neonowe kolory 

zestaw spinaczy 
i pinezek 100 szt. 

w plastikowym pudełku, 
dostępne zestawy różnych kolorów

6 99

14 99
Kredki bambino
12 kolorów
z temperówką
drewniane

plastelina 
24 kolory
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Pudełko składane
z nadrukiem 
Minnie Mouse, Princess, 
Spiderman lub Star Wars,
wymiary: 30 x 30 x 30 cm

KUBEK
ceramiczny, 

nadaje się do mycia 
w zmywarce, do wyboru:

z nadrukiem Minnie Mouse, Frozen 
lub Mickey Mouse, poj. 200 ml – 4,99 zł,

z nadrukiem Minnie Mouse, 
Mickey Mouse, poj. 350 ml – 7,99 zł

Pudło
przydatne do przechowywania 

zabawek, z uchwytami, 
z nadrukiem Minnie Mouse 

lub Mickey Mouse,
wymiary: 40 x 30 x 44 cm

19 99

19 99
od

Skrzynka 
obrotowa 
praktyczna, z przykrywką,
z nadrukiem Spiderman
lub Roszpunka,
do wyboru: 
poj. 24 l – 19,99 zł,
poj. 45 l – 39,99 zł

wytrzymałe 
i pojemne

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 910 sklepów 
dostępne zawsze na www.pepco.pl
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