
pluszak TY
wys. 15 cm,  

dostępne  
różne wzory

14 99

29 99
samochód  
strażacki
pryskający wodą

BAJKOWYCH
KOLEKCJA

PREZENTÓW
KAŻDĄ KIESZEŃ

na
więcej 
za mniej

...codziennie

Oferta ważna w dniach od 23.03.2018 r. do 5.04.2018 r. lub do wyczerpania zapasów.

więcej 
za mniej

...codziennie



4 99

książka  
twardostronicowa

z wykrojnikiem,  
dostępne cztery tytuły  

o tematyce wielkanocnej

7 99

książka
seria Moje bajeczki, 

dostępne różne licencje

4 99
balony wodne
37 szt., z gwintem

24 99

zestaw  
Pom Pom Wow! 

45 pomponów

9 99

figurka My Little Pony
 z akcesoriami
lub figurka Smerfa
z akcesoriami

29 99
lalka  

Monster High
Straszyciółka

 Drakulaura lub  
Frankie Stein

laleczka  
Equestria Girls

mini, dostępne  
różne modele

19 99

Zabawka na wodę
pistolet, dł. 50 cm – 19,99 zł 
karabin, dł. 69 cm – 29,99 zł 
pistolet gigant, dł. 60 cm, dostępny w dwóch  
wersjach kolorystycznych – 39,99 zł

19 99
od

zestaw artystyczny  
Doh Vinci

Diamentowa Ramka 19 99

samochodzik  
Cars

dostępne różne modele

19 99

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie



24 99

sukienka
niemowlęca, dziewczęca,  
z tiulowymi elementami,  
dostępna w kolorach:  
różowym lub  
kremowym,  
w rozmiarach:  
74-92 cm

24 99

PiŻama
dziewczęca, z nadrukiem  
Mickey, koszulka  
w granatowe paski,  
różowe spodenki,  
dostępna w rozmiarach:  
134-164 cm

7 99

koszulka
niemowlęca, chłopięca, 

z nadrukiem,  
dostępna w kolorach:  
szarym lub zielonym,  

w rozmiarach: 74-92 cm 

999

Komplet Bielizny
dziewczęcy, w kropeczki i z nadrukiem  
Minnie, biała koszulka, neonowe pomarańczowe majtki, 
chłopięcy, z nadrukiem Cars, biało-niebieski,  
dostępne w rozmiarach: 92-128 cm

9 99
body
niemowlęce, dziewczęce, z nadrukiem, kremowe  
lub turkusowe, chłopięce, z nadrukiem, zielone  
lub szare, dostępne w rozmiarach: 62-92 cm

9 99
legginsy
niemowlęce, z aplikacją z tyłu, dziewczęce, w kolorach:  
jasno- lub ciemnoróżowym, chłopięce, w kolorach:  
zielonym lub szarym, dostępne w rozmiarach: 62-92 cm

Koszulka
niemowlęca, dziewczęca, z nadrukiem w kwiatki  

i tiulową falbanką, dostępna w kolorach:  
różowym lub kremowym, w rozmiarach: 74-92 cm

9 99

dżinsy
niemowlęce, chłopięce, 

dostępne w kolorze  
szarym, w rozmiarach:  

74-92 cm 19 99 PiŻama
chłopięca, z nadrukiem Cars,  
szaro-niebieska lub Scooby-Doo,  
koszulka w szaro-niebieskie paski,  
szare spodenki, dostępna  
w rozmiarach: 92-128 cm

19 99

PiŻama
dziewczęca,   

z nadrukiem Frozen,  
kremowo-jasnoróżowa  

lub z nadrukiem  
Minnie, biało-różowa,  

dostępne w rozmiarach:  
92-128 cm

19 99

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



bluza z kapturem
chłopięca, z zapięciem na suwak i nadrukiem Mickey,  

dostępna w kolorach: szarym lub niebieskim,  
w rozmiarach: 98-128 cm 29 99

legginsy
dziewczęce,  
z nadrukiem w motyle,  
dostępne szare  
lub jasnoróżowe,  
w rozmiarach: 98-128 cm

9 99

koszulka
dziewczęca,  

z aplikacją z dżetów,  
dostępna w kolorze  

neonowym różowym, 
w rozmiarach:  

128-164 cm

9 99

koszulka
dziewczęca,  

z aplikacją z dżetów,  
dostępna w kolorze  

czarnym,  
w rozmiarach:  

128-164 cm

9 99

bluza z kapturem
chłopięca, z zapięciem na suwak,  

dostępna w kolorach:  
szarym lub granatowym,  

w rozmiarach: 128-164 cm

29 99

spodnie
chłopięce,  
dostępne  
w kolorze  
granatowym,  
w rozmiarach:  
128-164 cm

39 99

sukienka
dziewczęca,  
z nadrukiem  

w kwiatki  
i z kontrastowym  

wiązaniem,  
dostępna w kolorze  

jasnoróżowym,  
w rozmiarach:  

98-128 cm

14 99

spódnica
dziewczęca, plisowana,  

dostępna w kolorach:  
srebrnym lub miętowym  

z metalicznym połyskiem,  
w rozmiarach: 128-164 cm

19 99

koszulka
chłopięca,   
z nadrukiem,  
dostępna w kolorach:  
białym lub szarym,  
w rozmiarach:  
128-164 cm

14 99

spódniczka
dziewczęca, tiulowa, z nadrukiem w motylki,  
dostępna w kolorach: kremowym lub jasnoróżowym,  
w rozmiarach: 98-128 cm19 99

spodnie
chłopięce, dostępne  
w kolorach: niebieskim  
lub granatowym, 
w rozmiarach: 98-128 cm

19 99

spodnie
chłopięce, z nadrukiem 

Mickey, dostępne  
szare lub niebieskie, 

w rozmiarach: 98-128 cm

19 99

koszula
chłopięca, zapinana,  

z kołnierzykiem,  
we wzorki i z nadrukiem  

na plecach, dostępna  
w kolorze szarym,  

w rozmiarach: 98-128 cm

19 99

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie



39 99

dżinsy
damskie, dostępne  

w kolorach:  
granatowym  

lub niebieskim,  
w rozmiarach:  

36-44

24 99

bluzka
damska, z nadrukiem  
w błyszczące motylki,  
dostępna w kolorach:  
niebieskim  
lub czerwonym,  
w rozmiarach:  
S-XL

29 99

koszula
damska, z nadrukiem w motylki,  

dostępna w kolorach:  
białym lub granatowym,  

w rozmiarach 34-42

bluzka
damska, z wiskozy,  

z rękawem falbanką  
w stylu hiszpańskim,  

dostępna w kolorach:  
różowym lub szarym,  
w rozmiarach: S-XXL

19 99

HIT
bluzka
damska, z elastanem, z marszczonymi rękawami, w modnych 
kolorach, lub bluzka z wycięciami na ramionach, biało-niebieska  
w paski lub biała, dostępne w rozmiarach: XS-XL

14 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 796 
sklepów dostępne zawsze na www.pepco.pl


