
HIT
bluza  

polarowa
dziecięca, szara,  

ciemnoszara  
lub różowa,

w rozmiarach:  
98-128 cm 

lub niemowlęca,  
z nadrukiem,  

różowa, szara  
lub turkusowa,
w rozmiarach: 

68-92 cm  

9 99

HIT
spodnie polarowe
niemowlęce, z nadrukiem, różowe, szare lub turkusowe, w rozmiarach: 68-92 cm,  
lub dziecięce, szare, ciemnoszare lub różowe, w rozmiarach: 98-128 cm

9 99

 na każdą
 kieszeń!

Wszystkie kolory
JESIENI

więcej 
za mniej

...codziennie

Oferta ważna w dniach od 3.11.2017 r. do 16.11.2017 r. lub do wyczerpania zapasów.



7 99
koszulka
dziewczęca, z błyszczącym nadrukiem,  
szara, różowa lub turkusowa,  
lub chłopięca, z nadrukiem, biała lub szara,  
dostępne w rozmiarach: 98-128 cm

39 99
sweter rozpinany
chłopięcy, dostępny  
w kolorze szarym, 
w rozmiarach: 
98-128 cm

29 99

dżinsy
chłopięce, z ozdobnymi  
przeszyciami, dostępne  
w kolorach: jasno- lub  
ciemnoniebieskim, 
w rozmiarach:  
98-128 cm

legginsy
dziewczęce, z aplikacją na kolanach,  
dostępne w paseczki w kolorach:  
szarym lub różowym,  
w rozmiarach: 98-128 cm

14 99

sweter
dziewczęcy,  
z nadrukiem,  
wiązany na dole,  
dostępny w kolorach:  
beżowym lub  
różowym, 
w rozmiarach:  
98-128 cm

19 99

9 99
ramka na zdjęcie
aluminiowa, dostępna  
w kolorach: srebrnym, złotym 
lub czerwonym, wymiary:  
21 x 16 cm9 99

łańcuch świetlny 
z 10 lampkami LED

dł. 160 cm, ciepła barwa światła,  
zasilany bateriami 2 x AA,  

baterie są sprzedawane oddzielnie

ŚWIECZNIK
szklany, w kształcie gwiazdki,  
dostępny w 3 kolorach4 99

Obrus 
dostępny w kolorach: białym,  
czerwonym lub szarym,  
wymiary: 160 x 300 cm39 99

bieżnik 
dostępny w kolorach: białym,  

czerwonym lub szarym, 
wymiary: 40 x 150 cm 9 99

mata na stół 
filcowa, dostępna  

w kolorach: białym,  
czerwonym 

 lub szarym,  
ø 38 cm

6 99

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie



słoik z przykrywką
wytłaczany w gwiazdki, do wyboru: 

poj. 2,8 l – 14,99 zł, 
poj. 3,4 l – 19,99 zł

14 99
od

Komplet puszek 
z nadrukiem świątecznym,  
dostępne różne wzory

14 99

Blacha 
z foremkami 
do ciastek, wymiary blachy: 
43 x 29 cm14 99

Komplet kubków
2 szt., ze świątecznym  
nadrukiem, poj. 500 ml

14 99

zastawa stołowa
biała ceramika, do wyboru:  
talerz głęboki – 6,99 zł,  
talerz płytki – 9,99 zł6 99

od

Talerzyk deserowy
biała ceramika – 5,99 zł
lub filiżanka ze spodkiem
biała ceramika – 6,99 zł

5 99
od

KOMPLET 
SZKLANEK
3 szt., poj. 380 ml7 99

kieliszek
do wina, poj. 430 ml

1 99

Zestaw 
stempelków 
do ciastek, 3 szt.,  
dostępny w kolorze 
czerwonym

9 99

stolnica  
silikonowa
dostępna w kolorach:  
czerwonym lub szarym, 
wymiary: 50 x 70 cm

29 99

akcesoria do pieczenia
do wyboru: foremki do muffinek XXL, 24 szt., dostępne  

czerwone lub szare, komplet wykrawaczy do ciastek, 9 szt., 
komplet wykrawaczy do ciastek z funkcją stempelków, 8 szt.

4 99

Kubek w kartoniku
poj. 450 ml, dostępne różne wzory

6 99
od

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



HIT
koc
z mikrofibry, dostępne wzory dziecięce  
lub młodzieżowe, wymiary: 130 x 170 cm

19 99

HIT
koc
z mikrofibry, z nadrukiem,  
dostępne różne wzory i kolory, 
wymiary: 130 x 170 cm

19 99

poszewka na poduszkę
z mikrofibry, z nadrukiem,  

dostępne różne wzory i kolory, 
wymiary: 40 x 40 cm

7 99
poszewka na poduszkę
z mikrofibry, dostępne wzory dziecięce lub 
młodzieżowe, wymiary: 40 x 40 cm

7 99

PROFESJONALNA 
OBSŁUGA@pepcopl PŁATNOść 

KARTĄ

GWARANCJA 
ZWROTU GOTÓWKI

facebook.com 
/PEPCOpl

DOŁADOWANIA 
BEZ PROWIZJI

więcej za mniej... 
codziennie
Aktualna gazetka oraz adresy naszych 760 
sklepów dostępne zawsze na www.pepco.pl


