WSZYSTKO NA

wakacyjny wyjazd
W MODNYCH WZORACH
I NISKIEJ CENIE!

więcej

Butelka

z zakrętką, dostępna
w kolorach: różowym,
niebieskim, szarym lub
zielonym, poj. 500 ml

za mniej

...codziennie

2

14

99

HIT

Ręcznik
plażowy

z mikrofibry,
dostępny
w 9 modnych,
wakacyjnych
wzorach, wymiary:
86 x 170 cm

Oferta ważna w dniach od 22.06.2018

r. do 5.07.2018 r. lub do wyczerpania zapasów.

99

Więcej za mniej... Codziennie

HIT

9

Piżama

top z szortami, z nadrukiem, dziewczęca,
zestaw szary lub szaro-różowy, w rozmiarach:
134-164 cm, chłopięca, zestaw szaro-niebieski
lub top w paski z granatowymi szortami,
w rozmiarach: 92-128 cm

9

99

HIT

www.pepco.pl

Koszula Nocna

damska, z nadrukiem,
dostępna w kolorach:
granatowym, kremowym,
szarym lub różowym,
w rozmiarach: S-XL

99

9

HIT

HIT

Koszula
Nocna

99

damska, z nadrukiem,
dostępna w kolorach:
granatowym,
kremowym, szarym
lub różowym,
w rozmiarach:
S-XL

Piżama

chłopięca, zestaw:
biały top z nadrukiem
z szarymi szortami
lub top w paski
z czarnymi szortami,
w rozmiarach:
134-164 cm

9

99

Piżama

damska, z nadrukiem,
w zestawie kremowy
top i granatowe szorty,
w rozmiarach: S-XL

HIT

Piżama

24

koszulka z szortami,
dziewczęca, z nadrukiem,
zestaw różowo-szary
lub biało-różowy,
w rozmiarach:
92-128 cm

9
14

99

koszula nocna
dziewczęca,
z nadrukiem,
neonowa różowa,
w rozmiarach:
134-164 cm

99

99

14

99

Koszula nocna

damska, na ramiączkach,
z nadrukiem, wykończona
koronką, kremowo-różowa,
w rozmiarach:
S-XL

19

99

Piżama

damska, w zestawie
gładki top i tkane
szorty z kolorowym
nadrukiem,
w rozmiarach: S-XL

www.pepco.pl

Więcej za mniej... Codziennie
koszulka

dziewczęca, z nadrukiem,
wykończona frędzlami,
dostępna w kolorach:
szarym lub neonowym
pomarańczowym,
w rozmiarach: 128-164 cm

koszulka 100% bawełny

chłopięca, z nadrukiem, dostępna w kolorach:
białym lub zielonym, lub w paski, w kolorach:
białym lub błękitnym, w rozmiarach: 98-128 cm
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99

szorty

koszulka

dziewczęca, z nadrukiem,
dostępna w kolorach:
białym lub
neonowym żółtym,
w rozmiarach:
98-128 cm

9

99

chłopięce,
w kontrastowe pasy,
dostępne w kolorach:
granatowym lub
niebieskim,
w rozmiarach:
128-164 cm

14

14

99

99

szorty

dziewczęce,
z nadrukiem w palmy,
w rozmiarach: 128-164 cm

19
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spodnie dresowe

chłopięce, z nadrukiem Scooby-Doo,
dostępne w kolorach:
szarym lub niebieskim,
w rozmiarach: 98-128 cm

koszulka

legginsy

dziewczęce,
z nadrukiem,
dostępne
w kolorach:
białym lub
turkusowym,
w rozmiarach:
98-128 cm

9

99

9
szorty

99

dziewczęce, z nadrukiem
w kolorowe paski,
dostępne dwa wzory,
w rozmiarach: 98-128 cm

chłopięca,
z nadrukiem
w palmy i siatką mesh
na dole, dostępna
w kolorach: białym
lub neonowym
żółtym, w rozmiarach:
128-164 cm

14

99

9

99

spódniczka

dziewczęca, gładka, dostępna w kolorach:
szarym lub neonowym pomarańczowym,
w rozmiarach: 128-164 cm

Więcej za mniej... Codziennie

9

99

walizka poszerzana

www.pepco.pl

na kółkach, z nadrukiem we flamingi,
w trzech rozmiarach do wyboru:
17,5 x 32 x 46 cm – 69,99 zł,
19,5 x 37 x 56 cm – 79,99 zł,
22,5 x 42 x 66 cm – 99,99 zł

od

spódnica mini

69

damska, dostępna w kolorach: czarnym lub szarym,
w rozmiarach: S-XXL

Poduszka
turystyczna

koszula

damska, z poszerzanymi
rękawami i modnym
nadrukiem, w rozmiarach:
34-44

29

99

w kształcie rogala,
dostępne różne wzory

14

99

49

99

99

dżinsy

damskie,
z przetarciami,
dostępne w kolorze
niebieskim,
w rozmiarach:
34-42

24
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Pasek do walizki

w kolorach: niebieskim,
szarym lub fuksji, regulowany,
dł. 130 cm

4

99

koMPlet:
zawieszka do bagażu
I ETUI NA PASZPORT

bluzka

damska, z bufkami, gładka, dostępna w kolorach:
kremowym lub pudrowym różowym,
w rozmiarach:
XS-XL

dostępne w trzech
modnych wzorach

29

99

sukienka

damska, o prostym
kroju, z wiązaniami
na rękawach,
dostępna w kolorze
różowym,
w rozmiarach:
36-44

legginsy

damskie, z suwakami,
dostępne w kolorze szarym,
w rozmiarach: S-XXL

29

99
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39

walizka
99

na kółkach, gładka, w trzech opcjach kolorystycznych:
niebiesko-szara, szaro-różowa lub szaro-zielona,
w trzech rozmiarach do wyboru:
16 x 32 x 46 cm – 39,99 zł,
18 x 37 x 56 cm – 59,99 zł,
21 x 42 x 66 cm – 79,99 zł

4
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Etui podróżne

z przegródkami, na bilet
i inne dokumenty, w kolorach:
niebieskim lub fuksji

9
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Ramka
na zdjęcia

ze sznureczkiem,
wymiary:
40 x 40 cm

Kubek ceramiczny

dostępne różne wzory,
poj. 330 ml

1
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499

2999

14
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lampa
z abażurem
wys. 37 cm

Oferta dostępna do wyczerpania zapasów.

Poduszka

MatA na stół

różne wzory i kolory,
wymiary: 40 x 40 cm

różne wzory i kolory, ø 38 cm

499

2
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1999

więcej
za mniej

...codziennie

@pepcopl

PŁATNOść
KARTĄ

9

99

facebook.com PROFESJONALNA
/PEPCOpl
OBSŁUGA

DOŁADOWANIA
GWARANCJA
ZWROTU GOTÓWKI BEZ PROWIZJI

Aktualna gazetka oraz adresy naszych 812
sklepów dostępne zawsze na www.pepco.pl

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

