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koszula
dżinsowa

damska,

dostępny kolor:
rozmiary: 34-44

39

99

HIT

29

99

Jeggingsy

damskie,
z przetarciami
i kieszeniami z tyłu,
dostępne kolory:
rozmiary: 36-44

Oferta ważna
w dniach

7.09-20.09
2018
lub do wyczerpania zapasów

Więcej za mniej... Codziennie
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sweter

99

damski, z wycięciami
na ramionach,
dostępny kolor:
rozmiary: S-XXL

Kamizelka
ze sztucznego
futerka

29

99

sukienka mini
damska,
dostępny kolor:
rozmiary: 36-44

facebook.com
/PEPCOpl

99

damskie,
dostępny kolor:
rozmiary: 36-44

rozmiary:
S-L

19

99

29

99

29

sweter

damski,
z kokardką
na plecach,
dostępne
kolory:
rozmiary:
S-XXL

19

39

99

dżinsy

14

99

damska, z modnym
sznurowaniem na bokach,
dostępny kolor:
rozmiary: S-XXL

dostępny kolor:
rozmiary: 34-44

dostępny kolor:
rozmiary: S-XXL

damskie, z kieszeniami
i ozdobnymi suwakami,
dostępny kolor:
rozmiary: 36-44

spódnica MIDI

damska, z naszywkami
na kołnierzyku i kieszeni,
z dłuższym tyłem,

99

damska, w kratkę,

49

99

koszula
100% bawełny

spódnica MINI

damska, z guziczkami przy dekolcie,
dostępne różne kolory,
rozmiary: S-XXL

@pepcopl

jeggingsy

damska,
dostępne kolory:

bluzka 100% bawełny

29

Jesteśmy też na

bluzka

damska,
z łączonych
materiałów,
dostępny kolor:
rozmiary: S-XXL

29

99

99

Więcej za mniej... Codziennie

OfERTA Od 7.09.2018 Do 20.09.2018
www.pepco.pl

dziewczęca,
z kontrastowym nadrukiem,
dostępne kolory:
rozmiary: 134-164 cm

chłopięca, flanelowa, w kratę,
z nadrukiem
na plecach,
dostępny kolor:
rozmiary: 134-164 cm

99

29
29

HIT

29

99

@pepcopl

facebook.com
/PEPCOpl

koszulka

dziewczęca, z nadrukiem,
dostępne kolory:
rozmiary: 98-128 cm

99

14

DŻinsy

dziewczęce, z nadrukiem
wzdłuż nogawki,
dostępne kolory:
rozmiary: 134-164 cm
lub chłopięce, z przetarciami
i ściągaczami na nogawkach,
dostępne kolory:
rozmiary: 134-164 cm

Jesteśmy też na

9

koszula
z kapturem

koszulka

14
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99

spódniczka

dziewczęca, z wytłaczanym
wzorem w serduszka
i kokardką,
dostępne kolory:
rozmiary: 98-128 cm

99

Kardigan

dziewczęcy, z kieszeniami,
dostępne kolory:
rozmiary: 134-164 cm

HIT

99

19

99

dżinsy

Moda
na Dżins
w wersji
junior

9

99

koszulka

chłopięca, z nadrukiem,
dostępne kolory:
rozmiary: 134-164 cm

chłopięce, z przetarciami,
dostępne kolory:
rozmiary: 98-128 cm

19

99

spodnie dresowe

chłopięce, z nadrukiem,
dostępne kolory:
rozmiary: 134-164 cm

HIT

19

99

jeggingsy

dziewczęce,
z nadrukiem
i kontrastowym
wykończeniem
w pasie,
dostępne kolory:
rozmiary: 98-128 cm

Więcej za mniej... Codziennie

od

PATELNIA

z powłoką nieprzywieralną, z nadrukiem,
ø 28 cm
dostępne kolory uchwytów:
nadaje się do płyt indukcyjnych
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29

99

99
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Jesteśmy też na

@pepcopl

ramka na zdjęcie

GARNEK z przykrywką
nierdzewny, z nadrukiem,
dostępne kolory uchwytów:
do wyboru:
rondel ø 16 cm – 29,99 zł,
garnek ø 20 cm – 39,99 zł,
garnek ø 24 cm – 49,99 zł
nadają się do płyt indukcyjnych

w dwóch odcieniach drewna,
dostępne kolory:
do wyboru:
10 x 15 cm – 4,99 zł,
15 x 20 cm – 6,99 zł,
20 x 30 cm – 9,99 zł

od

4

99

9

99

Roślinka

sztuczna, do wyboru różne
wzory doniczek:
cementowa ø 11 cm,
dostępne kolory:
ceramiczna ø 10 cm, dostępny kolor:
szklana ze sznurkiem do zawieszenia ø 10,5 cm

PODUSZKA

koMplet 4 szt. Noży

z kolorowym nadrukiem,
w opakowaniu dwa kolory rączek:

19

z futrzanym pokryciem,

99

dostępny kolor:
wymiary: 40 x 40 cm

19

KULE ŚWIETLNE LED

99

20 lampek, na baterie,
dostępne różne
zestawy kolorów:

baterie są sprzedawane
oddzielnie

29

Kpl. sztućców

24 elementy,
z plastikowymi rączkami,
w pojemniku,
dostępne kolory
kompletów:

kolorowo
smacznie
niedrogo

29
od

4

99

99

bądź
bliżej
Natury

ceramika Śniadaniowa

ze wzorem, dostępne kolory:
do wyboru:
kubek 420 ml – 4,99 zł,
talerzyk deserowy ø 20 cm – 6,99 zł,
salaterka ø 14 cm – 6,99 zł

14

99

Koszyk metalowy
z drewnianym dnem,

dostępny kolor:
wymiary: 30 x 20 x 17 cm

19

99

Memoboard

tablica na notatki,
dostępne kolory:
wymiary: 53 x 4 x 51 cm,
drewniane klamerki
w zestawie

99

facebook.com
/PEPCOpl

HIT

HIT

7

7

99

99

KULE
ŚWIETLNE
LED

Łańcuch
ŚWIETLNy
LED

z lampkami w kształcie
serduszek, na baterie,
dostępne kolory:
baterie są sprzedawane
oddzielnie

18 lampek, na baterie,
dostępne różne zestawy
kolorów:
baterie są sprzedawane
oddzielnie

Nastrojowe
chwile
za tak
niewiele

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

więcej
za mniej

...codziennie

GWARANCJA
ZWROTU GOTÓWKI

DOŁADOWANIA
BEZ PROWIZJI

Adresy naszych 825 sklepów
dostępne zawsze na www.pepco.pl

pon.-pt.: 9:00-19:00
sob.: 10:00-17:00
tel.: +48 61 62 88 999
e-mail: klient@pepco.eu

