
Multiramka 
na 4 zdjęcia

z motywem serduszek  
i napisem Love

19 99

9 99

słoik  
dekoracyjny LED 

10 lampek LED, wysokość: 14 cm, 
baterie są sprzedawane oddzielnie

 na Dzień Matki 
DLA KAŻDEJ MAMY

PREZENTY

Łańcuch 
Z Klamerkami LED

do zdjęć, 15 szt. 
baterie są sprzedawane  

oddzielnie

14 99

więcej 
za mniej

...codziennie

Oferta ważna w dniach od 18.05.2018 r. do 24.05.2018 r. lub do wyczerpania zapasów.



3 99
szklanka
plastikowa, dostępna  
w kolorach: turkusowym  
lub różowym, poj. 500 ml 

1499
DZBANEK
plastikowy, dostępny  
w kolorach: różowym  
lub turkusowym,  
poj. 1,5 l 

4 99
kubek
z motywem kaktusa, dostępne 4 wzory, 
poj. 330 ml

ceramika Śniadaniowa: 
kubek, miseczka lub  
talerzyk deserowy
z nadrukiem, dostępne w kolorach: 
różowym, zielonym lub turkusowym, 
do wyboru: kubek, poj. 470 ml,  
miseczka, poj. 470 ml,  
talerzyk deserowy ø 18 cm

5 99

SŁOIK
z nadrukiem, dostępny w kolorach:  
miętowym, różowym lub białym,  
do wyboru: 850 ml – 5,99 zł,  
1 l – 7,99 zł, 1,5 l – 9,99 zł5 99

od

MISKA
plastikowa, dostępna w kolorach:  

turkusowym lub różowym, do wyboru:  
ø 12 cm – 3,99 zł,  

poj. 3 l – 7,99 zł  

3 99
od

3 99
MATA STOŁOWA 
dostępna w kolorach:  

zielonym lub różowym,  
ø 38 cm

poduszka 
siedzisko

z uchwytem 
w różnych kolorach 19 99

latarenka
z wikliny i szkła, wymiary: 20 x 20 cm

19 99

4 99
kubek
z nadrukiem misia,  
poj. 350 ml

poszewka
z nadrukiem, dostępne  
dwa wzory, 
wymiary: 40 x 40 cm

9 99

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie



14 99
Komplet 3 koszyków 
z technorattanu, dostępny w kolorach:  
zielonym, białym lub malinowym 19 99

Kosz na śmieci
z nadrukiem, poj. 3 l

14 99

szczotka  
do WC 

z metalowym  
pojemnikiem 
z nadrukiem

19 99

Dywanik  
łazienkowy
dostępny w kolorach:  
szarym lub malinowym,  
w rozmiarach: 40 x 70 cm

ręcznik  
100% bawełny 

dostępny w kolorach: malinowym  
lub zielonym, do wyboru:  

50 x 90 cm – 7,99 zł,  
70 x 130 cm – 14,99 zł

7 99
od

Pojemnik z pokrywą
do wyboru: poj. 13 l – 9,99 zł,  

poj. 29 l – 17,99 zł, poj. 48 l – 24,99 zł,  
pudełko na kółkach – 29,99 zł

9 99
od

9 99
top
dziewczęcy, z nadrukiem,  
dostępny w kolorach:  
szarym lub różowym,  
w rozmiarach: 128-164 cm

19 99
szorty  

100% bawełny 
chłopięce, z kieszeniami, dostępne  

w kolorach: beżowym lub granatowym,  
w rozmiarach: 128-164 cm

koszulka 100% bawełny
chłopięca, z nadrukiem, dostępna w kolorach: białym lub zielonym,  
w rozmiarach: 128-164 cm

9 99

koszulka  
100% bawełny
chłopięca,  
z nadrukiem  
Minions, dostępna  
w kolorach: białym  
lub zielonym,  
w rozmiarach:  
128-164 cm

19 99

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



9 99
top 
dziewczęcy, z nadrukiem, dostępny 
w kolorach: białym lub różowym,  
w rozmiarach: 98-128 cm

1999

spodnie  
100% bawełny  

chłopięce,  
z nadrukiem  
Paw Patrol,  

dostępne w kolorach:  
szarym lub granatowym,  
w rozmiarach: 98-128 cm

14 99

koszulka  
100% bawełny 

chłopięca,  
z nadrukiem Paw Patrol,  

w rozmiarach: 98-128 cm

7 99 HIT
szorty 
dziewczęce, z nadrukiem, dostępne w kolorach:  
różowym lub turkusowym, w rozmiarach: 98-128 cm

7 99

HIT 
szorty  

100%  
bawełny 

chłopięce, z nadrukiem,  
dostępne w kolorach:  

szarym lub  
granatowym,  

w rozmiarach:  
98-128 cm

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 803 
sklepów dostępne zawsze na www.pepco.pl


