
kamizelka 
futrzana
ciepła i modna,
ze sztucznego futerka, 
z efektownymi 
skośnymi przeszyciami, 
rozmiary: S-L

koszula
z wiskozy, w modną panterkę, 

z guzikami i rozcięciem 
na dekolcie, kieszeniami 

i przedłużonym zaokrąglonym 
tyłem, rozmiary: 36-44

39 99

29 99

39 99

JESIEŃ 
W DOBRYM STYLU

 i ceny, które nie wychodzą z mody!

Dżinsy
z atrakcyjnym przeplotem 

na kieszeniach
lub brokatowymi lampasami,

rozmiary: 36-44

DOPEŁNIA 
WIELE 
STYLIZACJI 

lub do wyczerpania zapasów

Oferta ważna
w dniach

HIT
SZUKAJ
W SKLEPACH

12.09-25.09
2019



t-shirt
w paski, 
z trójkątnym 
dekoltem 
i fantazyjnym 
wiązaniem 
na dole, 
rozmiary: 
S-XXL

9 99

24 99

59 99

24 99

39 99

39 99

39 99

49 99

9 99

39 99

29 99

Kardigan
długi, z kieszeniami,  

niezastąpiony do wielu stylizacji, 
rozmiary: S-L

t-shirt
100% BAWEŁNY
gładki, dostępne 
różne kolory, 
rozmiary: S-XXL

T-SHIRT 
100% 

BAWEŁNY  
z rękawem ¾, 
zaokrąglonym 

dołem, z modnym 
nadrukiem z brokatem, 

rozmiary: S-XXL

19 99

19 99

sweter
z oryginalnym ściągającym 

wiązaniem, ozdobnymi kokardami 
na dole i złotymi paskami,

rozmiary: S-XXL

sweter 
100% bawełny

w wyraziste pasy, 
z ozdobną kokardą na dole, 

rozmiary: S-XXL

Dżinsy
z przetarciami
i ozdobnymi 
suwakami
w dole nogawek, 
rozmiary: 36-44

koszula 
100% BAWEŁNY

z kołnierzykiem
i ozdobną aplikacją 

na kieszonce, 
z przedłużonym tyłem,

rozmiary: 36-44

jeggingsy
z ozdobnym szwem 

wzdłuż nogawek, 
z modnego materiału 

z połyskiem, 
rozmiary: 36-44

golf
z wiskozy, z elastanem,
dopasowujący się 
do sylwetki, 
z nadrukiem w panterkę, 
rozmiary: S-XXL

golf
z elastanem,

z modnym nadrukiem 
skóry węża, 

rozmiary: S-XXL

Kardigan
z miękkiej i ciepłej dzianiny, 
gładki, z kieszeniami 
i kontrastowymi 
paskami na dole, 
rozmiary: S-L

    

spódnica mini
z bardzo wysoką 
zawartością bawełny,
z elastanem, 
podkreślająca fi gurę, 
z szeroką gumą w pasie,  
rozmiary: S-XXL

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

/PEPCOpl

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 12.09.2019 Do 25.09.2019



39 99

spodnie
z bardzo wysoką 
zawartością bawełny, 
z elastanem, dziewczęce,
z modnymi przetarciami 
i strzępionymi nogawkami,
rozmiary: 134-164 cm

39 99

9 99

29 99

29 99

9 99

39 99

39 99

dżinsy
z bardzo wysoką 
zawartością bawełny, 
z elastanem, chłopięce, 
z przetarciami,
rozmiary: 134-164 cm

kardigan
dziewczęcy, długi,
z miękkiej i ciepłej dzianiny, 
z kieszeniami ozdobionymi napisem,
rozmiary: 134-164 cm

    

body
dziewczęce, 

z aplikacją na przodzie,
rozmiary: 134-164 cm

19 99

19 99

14 99

legginsy
z bardzo wysoką zawartością bawełny, 
z elastanem, dziewczęce, 
z nadrukiem, rozmiary: 104-134 cm

bluza z kapturem
chłopięca, z ciepłego polaru, 
zapinana na suwak, z kieszeniami,
rozmiary: 134-164 cm

koszulka
100% bawełny lub

z bardzo wysoką
 jej zawartością, 

chłopięca, 
z nadrukiem 

i napisem,
rozmiary: 

134-164 cm

bluza 100% BAWEŁNY
chłopięca, z napisem z przodu 

i na rękawach,
rozmiary: 104-134 cm

LUB Spodnie 
DRESOWE 
100% bawełny lub 
z wysoką jej zawartością,
chłopięce, z nadrukiem 
łapek na kolanach, 
z wiązaniem w pasie
i ściągaczami w dole nogawek,
rozmiary: 104-134 cm

koszulka 100% BAWEŁNY
chłopięca, z ciekawym połączeniem wzoru w paseczki 
z jednokolorowymi rękawami, z napisami i aplikacją,
rozmiary: 104-134 cm

dżinsy
z wysoką zawartością bawełny, 
dziewczęce, cieniowane, 
z kolorowymi aplikacjami, 
rozmiary: 104-134 cm

    

bluza Z KAPTUREM
dziewczęca, z ciepłego polaru, 

zapinana na suwak, 
z uszkami na kapturze, 

z wytłaczanym wzorem w kropki,
rozmiary: 104-134 cm

    

CIEPŁO
MYŚLIMY
O MODZIE
na j� ień!

Produkt dostępny tylko w wybranych sklepach.

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

/PEPCOpl
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PRZYTULNIE
CIEPŁO

i elegancko

9 99

9 99
od

9 99

koc
z mikrofi bry, ze wzorem w kwiaty, 
wymiary: 130 x 170 cm

29 99

7 99
od

39 99

69 99

Lampa STOŁOWA
z błyszczącym kloszem,
na metalowej podstawie 

z kryształkami, 
ø 21,5 cm, wys. 40 cm

Dywanik
ze sztucznego futerka, 

wymiary: 60 x 90 cm

    

Poduszka Serce 
ze sztucznego futerka, 
wymiary: 40 x 45 cm

    

19 99

19 99

Poszewka
ze wzorem w kwiaty, 
wymiary: 40 x 40 cm

    

Pudło składane
z aksamitnym pokryciem
na froncie, wymiary: 
30 x 30 x 30 cm

    

RAMKA na zdjęcie 
z klamerkami, srebrna, do wyboru:

na jedno zdjęcie 10 x 15 cm – 9,99 zł, 
lub na 3 zdjęcia 10 x 15 cm, 

wymiary: 23 x 43 cm – 19,99 zł

Kosz
funkcjonalny, ażurowy, w dwóch wersjach kolorystycznych, 
do wyboru: 5 l – 7,99 zł, 10 l – 9,99 zł, z pokrywką 3,5 l – 9,99 zł,
organizer 40 x 50 x 60 cm – 9,99 zł, z pokrywką 13 l – 19,99 zł, 
z pokrywką 19 l – 29,99 zł, do magla 35 l – 29,99 zł, 
na pranie z pokrywką 60 l – 49,99 zł

7 99

9 99

19 99
od

19 99

Patera
ceramiczna, 
dekoracyjna, 
żłobiona, 
wymiary: 
35,5 x 15 cm

Stołek
na stabilnych 

metalowych nogach, 
z aksamitnym 

pokryciem siedziska, 
ø 34 cm, wys. 40 cm

Wazon 
szklany 
wys. 20 cm 

Świeca
w kształcie walca,
różne wzory,  
ø 7 cm, wys. 10 cm Latarnia

metalowo-szklana, z uchwytem, do wyboru: 
9,5 x 10,5 x 20,5 cm – 19,99 zł,

13,5 x 14,5 x 27,5 cm – 29,99 zł, 
17 x 18 x 38 cm – 49,99 zł 

CIEPŁO
i elegancko

7 99

Sztuczny kwiat
różne kolory, wys. 34 cm

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

/PEPCOpl
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9 99

19 99

DODAJEMY
wnętr zom

BLASKU

Poduszka
posiada efektowne pokrycie z odwracalnymi cekinami, 

umożliwiające rysowanie dowolnych wzorów,
prostokątna, wymiary: 38 x 50 cm, 

lub kwadratowa, wymiary: 45 x 45 cm

DWUKOLOROWE
ODWRACALNE

CEKINY

STYLOWY 
DODATEK 

DO TWOJEGO 
SALONU

 Pudło składane
posiada na froncie efektowne 

pokrycie z odwracalnymi cekinami, 
umożliwiające rysowanie 

dowolnych wzorów, 
wymiary: 31 x 31 x 31 cm

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

Adresy naszych 
910 sklepów 

dostępne zawsze 
na www.pepco.pl GWARANCJA

ZWROTU GOTÓWKI
DOŁADOWANIA
BEZ PROWIZJI

MOŻESZ ŻE JUŻ TERAZ W
Wybrane produkty dostępne 
również w aplikacji

DOŁADOWAĆ TELEFON 
BLISKIM Z ZAGRANICYDOŁADOWAĆ SWÓJ TELEFON

i inne

KUPIĆ ELEKTRONICZNE 
KARTY PODARUNKOWE

i inne


