Nowe Wygodne
kolekcje

więcej
za mniej

...codziennie

HIT

19

99

sweter

damski, gładki,
z dekoltem w serek,
dostępne kolory:
lub z ozdobnymi
troczkami na dole,
dostępne kolory:
rozmiary: S-XXL

Oferta ważna
w dniach

21.09-4.10
2018
lub do wyczerpania zapasów

na

jesie ń

OfERTA Od 21.09.2018 Do 4.10.2018
www.pepco.pl

Więcej za mniej... Codziennie

9

Aktualna gazetka i mnóstwo inspiracji na www.pepco.pl

99

torebka

damska, z łańcuszkiem
i haftowanym wzorem
lub z paskiem,
dostępny kolor:

T-shirt
100% bawełny

29

99

19

99

kardigan

damski, melanżowy,
dostępny kolor:
rozmiary: S-L

Jesteśmy też na

@pepcopl

sukienka swetrowa

damska, z ciepłej dzianiny,
dostępny kolor:
rozmiary: XS-XL

facebook.com
/PEPCOpl

49

99

damski, gładki,
dostępne różne kolory,
rozmiary: S-XXL

sweter

damski, szenilowy,
dostępny kolor:
rozmiary: XS-XL

39
kardigan

damski, ze srebrną nitką,
paskiem i kieszeniami,
dostępny kolor:
rozmiary: S-L

9

99

legginsy

damskie, gładkie,
długość 3/4,
dostępny kolor:
rozmiary: S-XXL

59

99

Żakiet

damski, żakardowy, z okrągłym
dekoltem i kieszeniami,
dostępny kolor:
rozmiary: S-L

59

99

99

DŻinsy

9

damskie, klasyczne,
dostępne kolory:
rozmiary: 34-42

39

99

top

99

damski, gładki,
dostępne
różne kolory,
rozmiary:
XS-XXL

19

99

Bluzka

damska, z marszczeniem na ramionach,
dostępne kolory:
rozmiary: S-XXL

OfERTA Od 21.09.2018 Do 4.10.2018
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Więcej za mniej... Codziennie

14

legginsy 100% bawełny

14

99

biustonosz

damski, usztywniany,
z koronkową aplikacją,
dostępny kolor:
rozmiary: 75A-85D

kaftanik
100% bawełny

niemowlęcy, gładki,
z wiązaniem – wstążeczką,
dostępny kolor:
rozmiary: 56-74 cm

99

bikini

damskie, z koronki,
dostępny kolor:
rozmiary: S-XXL

damskie, z koronką,
dostępny kolor:
do wyboru:
figi brazyliany, rozmiary: S-XL
lub bikini, rozmiary: S-XXL

9

damskie, z koronkową
aplikacją,
dostępny kolor:
rozmiary: S-XXL

Szorty

Majtki

@pepcopl

niemowlęce, gładkie, dostępny kolor:
rozmiary: 56-80 cm

damski, z koronki,
balkonetka,
dostępny kolor:
rozmiary: 75A-85D

7

Jesteśmy też na

99

biustonosz

7

Aktualna gazetka i mnóstwo inspiracji na www.pepco.pl

Modnie,
kobieco
i niedrogo

99

7

5

99

body 100%
bawełny

99

29
Majtki

damskie, koronkowe, do wyboru:
rozmiary: S-XL,
stringi, kolor:
bikini, kolor:
rozmiary: S-XXL,
szorty, cieniowane, kolor:
rozmiary: S-XXL

7

99

niemowlęce, z zapięciem przy
szyi ułatwiającym zakładanie,
dziewczęce, z nadrukiem
z przodu i z tyłu, kolory:
chłopięce, z nadrukiem, kolory:
rozmiary: 62-92

99

pajac
z kapturem

niemowlęcy, welurowy, na suwak,
z aplikacją i ozdobnymi uszkami
dziewczęcy, ze wzorem kotka,
dostępny kolor:
chłopięcy, ze wzorem misia,
dostępny kolor:
rozmiary: 56-80 cm

jesienna
kolekcja
dla
najmłodszych
body 100% bawełny

niemowlęce, z nadrukiem,
dziewczęce, dostępne kolory:
chłopięce, dostępne kolory:
rozmiary: 62-92 cm

5

99

stringi

damskie, gładkie,
dostępny kolor:
rozmiary: S-XL

14

99

legginsy

niemowlęce, welurowe, różne wzory,
dziewczęce, w kropeczki, z aplikacją
na kolanach, dostępne kolory:
chłopięce, w paski, dostępne kolory:
rozmiary: 56-80 cm

5

99

99

facebook.com
/PEPCOpl

5

99
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bluza

od

4

niemowlęca, chłopięca,
z nadrukiem
i ściągaczami
przy rękawach,
dostępne
kolory:
rozmiary:
68-92 cm

9
14

99

99

Jesteśmy też na

do wyboru:
pojemnik na waciki – 4,99 zł,
organizer na kosmetyki – 9,99 zł

99

koszulka

niemowlęca, dziewczęca, z nadrukiem Daisy lub Minnie i falbankami,
chłopięca, z nadrukiem Zygzak McQueen
dostępne kolory:
i podwójnymi rękawami, dostępne kolory:
rozmiary: 74-92 cm

9

niemowlęca, dziewczęca,
zapinana na suwak, z aplikacją
i uszkami na kapturze oraz
rękawami z rozcięciem na kciuk,
dostępne kolory:
rozmiary: 74-92 cm
body jest sprzedawane oddzielnie

19

99

99

Wieszak
lub Zestaw
2 wieszaczków
metalowe, z ozdobnym
wykończeniem,
na drzwi

9

99

niemowlęce, chłopięce,
z nadrukiem i ściągaczami
przy nogawkach,
dostępne kolory:
rozmiary: 68-92 cm

od

9
49

99

pudełko z pokrywką
i wkładką z przegródkami

dwupoziomowe, do wyboru:
4 l, 20 x 20 cm – 9,99 zł,
z uchwytem, 9 l, 30 x 30 cm – 19,99 zł

99

płaszczyk
z kapturem

niemowlęcy, dziewczęcy,
ze srebrnym nadrukiem
w gwiazdki, kieszeniami
i ozdobnymi kokardkami
przy rękawach,
dostępne kolory:

Dżinsy

niemowlęce, dziewczęce,
z przetarciami i nadrukiem,
dostępne kolory:
rozmiary: 74-92 cm

od

9

99

Ręcznik
100% bawełnY

dostępne kolory:
do wyboru:
50 x 90 cm – 9,99 zł,
70 x 130 cm – 19,99 zł

spodnie dresowe

19

facebook.com
/PEPCOpl

akcesoria kosmetyczne

bluza z kapturem

99

@pepcopl

rozmiary:
80-92 cm

Dodaj
blasku
Łazience
od

24

99

Mata łazienkowa
ze srebrną nitką,
dostępne kolory:
wymiary: 50 x 80 cm

14

99

Akcesoria
łazienkowe

do wyboru: szczotka do WC,
metalowa, z ozdobnym
wykończeniem – 14,99 zł,
kosz na śmieci, metalowy,
z wytłaczanym wzorem,
poj. 3 l – 19,99 zł

Skrzynka

drewniana, z ażurowym wzorem
lub z napisem,
dostępny kolor:
do wyboru: 25 x 15 x 14 cm – 19,99 zł,
30 x 20 x 16 cm – 24,99 zł,
35 x 25 x 18 cm – 29,99 zł

od

19

99

zestaw pudeł 2 szt.

tekturowe, z nadrukiem,
dostępne różne wzory
i kolory, do wyboru:
31 x 23 x 16 cm – 4,99 zł,
37 x 27 x 21 cm – 7,99 zł,
47 x 31 x 21 cm – 9,99 zł,
47 x 31 x 32 cm – 14,99 zł

JESIENNE
PORZĄDKowanie
z pepco

od

4
kosz z uchwytami

19

od

9

różne wzory, dostępne kolory:
do wyboru:
27 x 17 x 12 cm – 9,99 zł,
31 x 21 x 14 cm – 14,99 zł,
35 x 24 x 16 cm – 19,99 zł

99

99

99

koszyk wiklinowy

z zawieszką i wkładem z tkaniny,
dostępny kolor:
wymiary: 32 x 24 x 15 cm

Koszyk

różne wzory, dostępne kolory:
do wyboru:
19 x 11 x 8 cm – 2,99 zł,
21 x 13 x 9 cm – 4,99 zł,
23 x 15 x 11 cm – 7,99 zł

od

2

99

od

9
...codziennie

kosz z uchwytami

z grubej tkaniny, różne wzory
i kolory, do wyboru:
30 x 19 x 17 cm – 9,99 zł,
33 x 23 x 20 cm – 14,99 zł,
40 x 28 x 22 cm – 19,99 zł

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

więcej
za mniej

99

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

