
Więcej za mniej… codziennie!
Oferta ważna w dniach od 18.12.2015 do 29.12.2015 lub do wyczerpania zapasów
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w okazjach
na karnawał!

Przebieraj

Strój pirata, 
koszula 
z kamizelką 
i spodnie 
w paski, 
4-9 lat

Karnawałowa sukienka  
księżniczki z połyskującymi 
detalami, dostępna  
w kolorach różowym,  
niebieskim i czerwonym,  
4-7 lat
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Karnawałowe okazje cenowe

Gwizdki foliowe na 
karnawałowe zabawy, 
3 szt. w zestawie, miks 

różnych kolorów

Błyszczące maski 
karnawałowe, 3 szt. 
w zestawie

Błyszcząca  
czapeczka 
karnawałowa

Zestaw karnawałowy 
dla 4 osób, zawiera: 
4 czapeczki, 4 maski, 
2 trąbki, 2 gwizdki, 
4 balony metalizowane, 
miks różnych kolorów

Balony metalizowane 
 lub neonowe,  

6 szt. w zestawie,  
miks różnych kolorów,  

Ø 10 cm

Baloniki w pastelowych kolorach, 20 szt. 
w zestawie, miks różnych kolorów

Nastrój się na zabawę!

Zestaw małej wróżki,  
zawiera skrzydełka, różdżkę 
i opaskę na głowę

Zestaw biżuterii dla dziewczynki: naszyjnik, tiara, 
różdżka i spinka – grzebyk do włosów, idealny 
do przebrania księżniczki, 2 wzory do wyboru

Zestaw małego 
strażaka, zawiera 

kask i akcesoria 
do zabawy

Zestaw małego żołnierza, z hełmem,  
karabinem i akcesoriami

Karnawałowy 
strój wojownika 
ninja, 4-9 lat

Karnawałowy 
strój strażaka, 
spodnie i kurtka, 
3-8 lat

Strój  
policjanta,  

3-8 lat
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Serpentyny metaliczne, 
dostępne w różnych 

kolorach

Na udaną imprezę!

Elegancka 
karafka 
do alkoholu 
wykonana 
ze szkła, 
poj. 0,75 l

Niezbędnik imprezowy, 4 kieliszki do wódki  
z zabawnymi obrazkami i napisami

Zestaw 3 szklanek niskich lub wysokich  
z grubym kolorowym dnem

Zestaw 3 szklanek niskich  
lub wysokich, idealnych 

do soków lub drinków

Komplet kieliszków 
do czerwonego wina, 6 x 290 ml,

lub do szampana, 6 x 180 ml

W dobrym guście i niskich cenach!

Biustonosz push-up, podnosi i powiększa optycznie 
biust, idealny do głębokich dekoltów, dostępny 
w kolorach białym, czarnym i cielistym oraz 
w rozmiarach 70A-80D

Biustonosz push-up bardotka z odpinanymi ramiączkami 
i silikonem gwarantującym stabilność, można nosić na różne 

sposoby, dostępny w kolorach białym, czarnym i cielistym 
oraz w rozmiarach 70A-80D

Wyszczuplające majtki 
damskie z wysokim stanem, 
gładkie lub z koronkowymi 

wstawkami, delikatnie 
modelują, dostępne 

w rozmiarach S-XL

Pończochy damskie  
samonośne, z koronką  
i paskami silikonowymi, 
połyskujące, dostępne  
w kolorach czarnym,
beżowym i jasnobeżowym 
oraz w rozmiarach 1-4

Rajstopy dziewczęce 
z  połyskiem, dostępne 

w kolorach białym i szarym 
oraz w rozmiarach 92-146

Rajstopy dziewczęce  
z połyskującą nicią lub z wzorami, 

dostępne w różnych kolorach 
i w rozmiarach 92-146



Oferta specjalna. Obowiązuje w podanych terminach, jeśli nie wystąpią błędy w druku lub do wyczerpania zapasów. Zdjęcia prezentują przykładowe wzory produktów i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.

DOŁADOWANIA TELEFONU
BEZ PROWIZJI

GWARANCJA ZWROTU
GOTÓWKI 

PŁATNOŚĆ KARTĄfacebook.com/PEPCOpl

Aktualna gazetka oraz adresy naszych 610 
sklepów dostępne zawsze na www.pepco.pl
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Gra zręcznościowa Angry Birds Star Wars,  
w zestawie figurki, klocki i wyrzutnia

Ramka na 3 zdjęcia,  
biała lub czarna, różne rozmiary

Ozdoby na choinkę, 
przyczepiane kokardy, 
dostępne w różnych  
rozmiarach i kolorach  
czerwonym i złotym

Zestaw Play-Doh  
z Myszką Miki, 3 tuby  
ciastoliny oraz akcesoria  
do wyciskania

Zestaw 6 szt. brokatowych 
bombek z plastiku,
dostępny w różnych
kolorach i rozmiarach:  
6 x 6 cm –  3,99 zł  2,99 zł,
6 x 8 cm –  6,99 zł  4,99 zł


