
HIT
koszulka
dziewczęca,  
z nadrukiem Frozen,  
biała lub różowa,  
w rozmiarach: 98-128 cm 
lub z nadrukiem Minnie,  
biała lub szara,  
w rozmiarach: 128-164 cm

9 99

HIT
koszulka

chłopięca, z nadrukiem Mickey,  
w szaro-turkusowe paski,  

dostępna w rozmiarach: 98-128 cm

9 99

NIŻ MYŚLISZ

BAJECZNA
WIELKANOC

za mniej

więcej 
za mniej

...codziennie

Oferta ważna w dniach od 9.03.2018 r. do 22.03.2018 r. lub do wyczerpania zapasów.



24 99
baleriny
dziewczęce, w kropki,  
dostępne w kolorze czarnym,  
w rozmiarach: 28-35 

tenisówki
na grubej podeszwie,   
chłopięce, w kolorze  
szaro-granatowym,  
w rozmiarach: 22-27

19 99

tenisówki
dziewczęce, z napisem „Girl power”,  

na grubej podeszwie, dostępne w kolorze czarnym,  
w rozmiarach: 28-35

19 99

HIT
koszulka
chłopięca,  
z nadrukiem  
Star Wars,  
do wyboru 
dwa motywy, 
dostępna  
w kolorze czarnym,  
w rozmiarach:  
128-164 cm

9 99

1499

koszulka
chłopięca,  

3-kolorowa  
w szerokie pasy,  

w rozmiarach:  
128-164 cm

19 99

spodnie  
dresowe

chłopięce,  
z nadrukiem,  

dostępne  
w kolorach: 
szarym lub  
niebieskim,  

w rozmiarach:  
98-128 cm

7 99

koszulka
chłopięca, z nadrukiem,  

dostępna w kolorach:  
turkusowym lub niebieskim,  

w rozmiarach: 98-128 cm

29 99

spodnie
chłopięce,  

z ozdobnymi  
suwakami,  

dostępne  
w kolorze szarym,  

w rozmiarach:  
128-164 cm

HIT
koszulka
chłopięca, z nadrukiem Mickey,  
w biało-limonkowe paski,  
dostępna w rozmiarach:  
98-128 cm

9 99

9 99

koszulka
dziewczęca,  
z nadrukiem,  

dostępna w kolorach: 
miętowym lub białym,  

w rozmiarach:  
128-164 cm

19 99

spódniczka
dziewczęca, tiulowa, 
z falbankami,  
dostępna w kolorach:  
miętowym lub czarnym,  
w rozmiarach:  
128-164 cm 14 99

spódniczka
koronkowa, z kontrastowym  
paskiem, dostępna w kolorach:  
białym lub turkusowym,  
w rozmiarach: 98-128 cm

9 99

koszulka  
100% bawełny

dziewczęca,  
z nadrukiem w kwiatki,  

dostępna w kolorach:  
kremowym lub różowym,  
w rozmiarach: 98-128 cm

9 99

HIT
koszulka
dziewczęca,  
z nadrukiem Minnie, 
dostępna w kolorach:  
szarym lub koralowym,  
w rozmiarach: 98-128 cm
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baleriny
dziewczęce, dostępne w kolorach: różowym,  
z gumką przytrzymującą stopę, w rozmiarach: 22-27  
lub czarnym, w rozmiarach: 28-35

19 99

29 99

sukienka
dziewczęca,  
dostępna w kolorach:  
neonowym różowym  
lub czarnym,  
w rozmiarach:  
128-164 cm

19 99

koszula
chłopięca,  

z kołnierzykiem,  
dostępna w kolorach:  

jasno- lub  
ciemnoniebieskim,  

w rozmiarach:  
98-128 cm

24 99

koszula
chłopięca,  
ze stójką,  
dostępna  

w kolorach:  
niebieskim  

lub błękitnym, 
w rozmiarach:  

128-164 cm

14 99

koszula
dziewczęca, z kołnierzykiem i falbanką  
na ramionach, dostępna w kolorach:  
białym lub turkusowym,  
w rozmiarach: 98-128 cm

9 99

spodnie dresowe 
100% bawełny
niemowlęce, chłopięce,  
z aplikacją, dostępne  
w kolorach: jasno- 
lub ciemnoszarym,  
w rozmiarach: 68-92 cm

24 99 spodnie 100% bawełny 
z szelkami
niemowlęce, chłopięce,  
dostępne w kolorach: szarym lub granatowym,  
w rozmiarach: 74-92 cm

baleriny
dziewczęce, dostępne  

w kolorze różowym,  
w rozmiarach: 18-21

19 99

koszula  
100% bawełny

niemowlęca, chłopięca, 
z kołnierzykiem,  

zapinana na guziki,  
dostępna w kolorze  

niebieskim,  
w rozmiarach:  

80-92 cm 

19 99

spódniczka
niemowlęca, dziewczęca, tiulowa, z nadrukiem,  
dostępna w kolorach: białym lub jasnoróżowym, 
w rozmiarach: 74-92 cm

14 99

body  
100% bawełny
niemowlęce, dziewczęce  
kremowe lub różowe,  
ze spódniczką  
w srebrne kropki,  
chłopięce białe,  
z granatową kamizelką  
i muchą, dostępne  
w rozmiarach: 62-92 cm

14 99
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29 99

Sweter
damski,  
z koronką  
u dołu,  
dostępny 
w rozmiarach:  
XS-XL

19 99

Bluzka 
damska, z modnym nadrukiem, 

dostępna w kolorze granatowym, 
w rozmiarach: S-XXL

24 99

Bluzka 
damska,  
w paseczki,  
z koronkową  
wstawką  
na ramionach  
i modnym 
wiązaniem  
w pasie, 
w rozmiarach:  
S-XXL

2999

bluza
damska,  
o ciekawej 
strukturze  
i z modnymi  
falbankami  
na ramionach,  
dostępna  
w kolorze białym, 
w rozmiarach:  
S-L 49 99

bomberka
damska, z modnym  
nadrukiem w kwiaty  
i zapięciem na suwak, 
w rozmiarach: 36-42

39 99

sukienka
damska, z koronki, różowa lub granatowa z koronkową wstawką, 
dostępne w rozmiarach: 34-44

19 99

spódnica midi
damska,  

z żakardowym  
wzorem,  

dostępna w dwóch  
wersjach kolorystycznych,  

w rozmiarach:  
XS-XL

29 99

Kardigan
damski,  

w paseczki, 
w rozmiarach:  

S-L

19 99

bluzka
damska, z guziczkami 
przy dekolcie,  
dostępna w kolorze 
białym, w rozmiarach:  
S-XXL

19 99

koszulka
damska, z koronkową wstawką 
na ramionach, dostępna w kolorach:  
jasnoniebieskim lub czerwonym, 
w rozmiarach: S-XXL

14 99

spódnica  
mini
damska,  
w biało-granatowe  
paski,  
w rozmiarach:  
XS-XL
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9 99

butelka LED  
lub słoik LED 

10 lampek,  
dostępne w kolorach:  

różowym lub miętowym, 
baterie w zestawie

3 99

dekoracja świąteczna
ceramiczna, do wyboru:  
zajączek na piku, w kolorach:  
różowym, żółtym, białym lub miętowym,  
zajączek ceramiczny, w kolorach:  
różowym, żółtym lub miętowym

4 99
zestaw  
6 szt. jajek  
wielkanocnych
dostępne w 4 kolorach,  
ø 5,5 cm

4 99
zestaw ozdobnych jajek wielkanocnych

kolorowe lub białe, ze srebrnym lub złotym  
wykończeniem, do wyboru:  

30 szt. ø 3,5 cm lub 12 szt. ø 6 cm

5 99

girlanda  
świetlna LED
8 lampek, dostępne  

wiosenne i wielkanocne wzory: 
motylki, kwiatki lub pisanki

7 99

dekoracja  
jajko LED
ceramiczne, dostępne  
w kolorach:  
różowym, błękitnym,  
białym lub miętowym, 
baterie w zestawie

3 99

Koszyk wielkanocny
papierowy, o boku 19,2 cm, 

dostępny w 5 wzorach

2 99
zestaw 3 szt. świec
dostępne w kolorach:  
białym, szarym,  
jasno- lub ciemnoróżowym

9 99

Pudełko
wymiary: 25 x 10 x 5 cm

7 99
Poszewka
z nadrukiem w motyle 
lub kwiaty,  
dostępna w kolorach:  
różowym lub zielonym,  
wymiary: 40 x 40 cm

29 99

zasłona
na kółkach, w kolorach:  

białym lub różowym,  
wymiary: 135 x 240 cm

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



tortownica
w kolorach: różowym lub miętowym, ø 24 cm
lub blacha do ciasta
w kolorach: różowym lub miętowym, wymiary: 36 x 24 cm14 99

Patelnia ceramiczna
w kolorach: szarym, różowym  
lub miętowym, ø 28 cm19 99

ZASTAWA 
Porcelanowa  
18 ELEMENTÓW   
ze wzorem, w zestawie:  
6 talerzy deserowych,  
6 talerzy głębokich,  
6 talerzy płytkich

99 99

kieliszek do jajek
ze wzorem dmuchawca,  

w kolorach: różowym  
lub miętowym 2 99

CERAMIKA STOŁOWA
ze wzorem dmuchawca, w kolorach:  
różowym lub miętowym,  
kubek, poj. 420 ml – 4,99 zł, 
miseczka lub talerz deserowy  
– 5,99 zł

4 99
od

patera
ceramiczna, w kolorze kremowym,  
z kokardą, ø 25,5 cm
lub szklana, ø 32 cm24 99

komplet foremek  
do muffinek  

24 szt. XXL
w kolorach: miętowym, różowym  

lub fioletowym
3 99

tortownica
z formą pisanki  
lub zająca9 99

czajnik
w kolorach: różowym  

lub miętowym, poj. 3 l 39 99

pojemnik na ciasto  
lub muffiny
w kolorach: różowym,  
miętowym lub fioletowym29 99

14 99
Obrus wielkanocny
lub Bieżnik wielkanocny
biały, z nadrukiem w kolorowe wzory,  
wymiary: obrus 80 x 80 cm,  
bieżnik 40 x 120 cm 
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HIT
komplet 2 szt.  
filiżanek
ze spodkami,  
w kolorze kremowym

9 99

HIT
Komplet 4 szt. MAT
w kolorach: białym, różowym, beżowym, miętowym  
lub brązowym, ø 38

9 99

MASZ PYTANIE?
ZADZWOŃ! NAPISZ!

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

więcej 
za mniej

...codziennie

PROFESJONALNA 
OBSŁUGA@pepcopl

PŁATNOść 
KARTĄ

GWARANCJA 
ZWROTU GOTÓWKI

facebook.com 
/PEPCOpl

DOŁADOWANIA 
BEZ PROWIZJI

Aktualna gazetka oraz adresy naszych 789  
sklepów dostępne zawsze na www.pepco.pl


