
lalka 
Sparkle 
Girlz 
dostępne dwa 
modele, wys. 35 cm

    

29 999999

auto
zdalnie sterowane, skala 1:24, dwa modele do wyboru: 
BMW X6 lub Corvette C7, baterie są sprzedawane oddzielnie

    
29 99

zdalnie sterowane, skala 1:24, dwa modele do wyboru: 
autoautoauto
zdalnie sterowane, skala 1:24, dwa modele do wyboru: zdalnie sterowane, skala 1:24, dwa modele do wyboru: 

99
zdalnie sterowane, skala 1:24, dwa modele do wyboru: 

99

auto

Poduszka 
jednorożec

z odwracalnymi
cekinami, ø 48 cm

    

29 999999

HIT
SZUKAJ
W SKLEPACH

lub do wyczerpania zapasów

Oferta ważna
w dniach

28.11-11.12
2019

I NAJLEPSZE CENY
W PREZENCIE!
Bajeczne  święta!

MIĘKKA
I BŁYSZCZĄCA



Tomek i Przyjaciele
podróż dookoła Sodoru

interaktywny zestaw edukacyjny, 
z lokomotywą i wagonem 
towarowym, z dźwiękiem

Transformers
fi gurka zmieniająca się 
w pojazd, z dźwiękiem
i światłem, baterie w zestawie

99 999999

Enchantimals Ogrodowe Czary
w zestawie dwie laleczki z akcesoriami 69 999999

piłka nożna 
z poduszką powietrzną

w zestawie dwie bramki, idealna do zabawy w domu,
 baterie są sprzedawane oddzielnie

39 999999

warsztat majsterkowicza
z akcesoriami

59 999999

129 99

z lokomotywą i wagonem 

99

towarowym, z dźwiękiemtowarowym, z dźwiękiemtowarowym, z dźwiękiemtowarowym, z dźwiękiemtowarowym, z dźwiękiemtowarowym, z dźwiękiemtowarowym, z dźwiękiem

129 9999

Pooparoos toaleta 
z niespodzianką

w zestawie: tajemniczy stworek, 
trzy niespodzianki i łyżeczka

    

29 999999

Robopiesek Teksta
interaktywny, potrafi  chodzić, 

siadać, prosić i wykonać salto,
baterie są sprzedawane oddzielnie

  

99 999999

39 999999
pamiętnik L.O.L.
z odwracalnymi cekinami, 
w zestawie magiczny 
długopis

39 999999
klocki Mega Bloks

40 elementów

59 999999 lalka Barbie Skipper
Opiekunka z dzieckiem
do wyboru: z łóżeczkiem, z wózkiem, 
z umywalką i nocnikiem lub z wanienką

Kolejka do zabawy
w zestawie tor z pociągiem ze światłem,  
114 elementów, baterie są sprzedawane oddzielnie

39 999999

Projektor SOWA
pluszowy, z dźwiękiem 
i światłem, wys. 22 cm,

baterie w zestawie 
39 999999

129 129 129 
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WYDAJE KOJĄCE 
DŹWIĘKI



Stołek
pokryty wzorzystym materiałem, 
ø 30 cm, wys. 37 cm

    

49 999999

Pudełko na biżuterię
zamykane, z organizerem i lusterkiem, 

wymiary: 25,5 x 16,5 x 13 cm

        
29 999999

Pudełko
z wieczkiem pokrytym 

miękkim materiałem, 
z odwracalnymi cekinami,
wymiary: 21 x 20 x 13 cm 29 999999

Koc Świąteczny
z mikrofi bry, trzy świąteczne nadruki, 
wymiary: 150 x 200 cm

        

29 999999

Multirama
na 10 zdjęć
z napisem Family lub Memories,
na 4 zdjęcia 13 x 18 cm 
i 6 zdjęć 10 x 15 cm 

19 999999

Dekoracja Świąteczna
do wyboru: gwiazda ażurowa, wymiary: 30,5 x 4,2 x 28,5 cm
lub choinka LED z futerkiem, wymiary: 23 x 4,2 x 29,5 cm,
baterie są sprzedawane oddzielnie

    
19 99

Dekoracja Świąteczna
lub choinka LED z futerkiem, wymiary: 23 x 4,2 x 29,5 cm,
do wyboru: gwiazda ażurowa, wymiary: 30,5 x 4,2 x 28,5 cm
Dekoracja Świąteczna
do wyboru: gwiazda ażurowa, wymiary: 30,5 x 4,2 x 28,5 cmdo wyboru: gwiazda ażurowa, wymiary: 30,5 x 4,2 x 28,5 cm
lub choinka LED z futerkiem, wymiary: 23 x 4,2 x 29,5 cm,

99
lub choinka LED z futerkiem, wymiary: 23 x 4,2 x 29,5 cm,

99

do wyboru: gwiazda ażurowa, wymiary: 30,5 x 4,2 x 28,5 cm

Bieżnik 
wyszywany cekinami, 
wymiary: 35 x 180 cm

    

19 99
Bieżnik Bieżnik Bieżnik Bieżnik 
wyszywany cekinami, 99
Bieżnik 

99
Bieżnik 

9 9999
OZDOBA ceramiczna 
świąteczne wzory, do wyboru: 

gwiazda, wymiary: 15,5 x 3,8 x 14,8 cm, 
renifer, wymiary: 8,5 x 6 x 19 cm lub 12 x 22 cm 

albo choinka LED, srebrna lub biała, wys. 15 cm,
baterie w zestawie

9 9999

POSZEWKA
duży wybór 

świątecznych wzorów,
wymiary: 40 x 40 cm

        

        

        

Mata
z błyszczącą nitką, 
ø 38 cm

        

6 9999

Podkładki 4 szt.
fi lcowe, z ażurowym
wzorem, ø 10 cm

    

3 99
Podkładki 4 szt.Podkładki 4 szt.Podkładki 4 szt.Podkładki 4 szt.

99
Podkładki 4 szt.Podkładki 4 szt.

OBRUS
żakardowy, ze srebrną nitką,

wymiary: 150 x 300 cm

    

39 999999

OZDOBA ceramiczna OZDOBA ceramiczna OZDOBA ceramiczna OZDOBA ceramiczna OZDOBA ceramiczna 

Więcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 28.11.2019 Do 11.12.2019 Odkryj całą kolekcję w najbliższym sklepie Pepco www.pepco.pl
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Klienta

Przygotuj d� 
na bajeczne święta



Czubek LED 
na choinkę
świecąca gwiazda, biała lub 
wielokolorowa, wys. 17,5 cm,
baterie są sprzedawane oddzielnie

7 99

baterie są sprzedawane oddzielniebaterie są sprzedawane oddzielniebaterie są sprzedawane oddzielniebaterie są sprzedawane oddzielniebaterie są sprzedawane oddzielniebaterie są sprzedawane oddzielnie

99

OZDOBY choinkowe
do wyboru:
szyszki naturalne 6 szt.
lub zestaw kokardek 3 szt., 
cztery wzory do wyboru, 
wymiary: 14 x 14 cm

4 9999

Lampki LED
do wyboru: 
120 lampek, białe lub 
kolorowe, wewnętrzne, 
dł. 150 cm – 14,99 zł 
lub 200 lampek, białe, wewnętrzne, 
dł. 150 cm – 29,99 zł albo 
240 lampek, białe lub kolorowe, 
wewnętrzne lub zewnętrzne, na transformator, 
dł. 300 cm – 39,99 zł 

14 99
od

9999

Łańcuch ŚWIETLNY 
10 LED

z białymi lampkami 
w kształcie szyszek, dł. 130 cm,

baterie są sprzedawane oddzielnie

7 9999

Zestaw bombek
czerwone lub bordowe,

do wyboru: 
6 szt., ø 6 cm – 3,99 zł,

24 szt., ø 3 cm – 4,99 zł,
6 szt., ø 8 cm – 6,99 zł

3 99
odod

99

7 9999
ZESTAW BOMBEK 
3 SZT.
transparentne, 
z dekoracją wewnątrz, 
ø 8 cm

Zawieszka
z futerkiem, w kształcie gwiazdki, 

serca lub aniołka 2 9999 Skrzat
dwa wzory do wyboru, 
wys. 27-30 cm

9 99

dwa wzory do wyboru, dwa wzory do wyboru, 
wys. 27-30 cmwys. 27-30 cmwys. 27-30 cmwys. 27-30 cmwys. 27-30 cm

99

Łańcuch 
ŚWIETLNY 

10 LED
z gwiazdkami lub 

choinkami, dł. 165 cm,
baterie są sprzedawane 

oddzielnie

    

dekoracja LED
wisząca lub stojąca, 
w kształcie choinki lub gwiazdki,
baterie w zestawie

7 99

baterie w zestawiebaterie w zestawiebaterie w zestawie

99 14 999999

19 999999

GałązkA LED
15 lampek, biała lub srebrna, wys. 75 cm,
baterie są sprzedawane oddzielnie

49 999999

Drzewko LED
96 lampek z ciepłym 

białym światłem, 
do wnętrz lub na zewnątrz,

wys. 120 cm,
zasilane z kontaktu

9 9999

Zestaw 
bombek 12 szt.

brokatowe,
w zestawie mieszane:

pełne i ażurowe, 
różne kolory, ø 6 cm

APLIKACJA PEPCO: BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z NASZĄ NAJNOWSZĄ OFERTĄ! Więcej na: PEPCO.PL
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Dodajświętom blasku



29 999999

spodnie dresowe
100% bawełny lub z bardzo wysoką 
jej zawartością, chłopięce, 
z nadrukiem Spiderman 
i kontrastowymi lampasami,
rozmiary: 104-134 cm

    

24 999999

legginsy 
95% bawełny, 5% elastanu,
dziewczęce, z nadrukiem 
Kraina Lodu, rozmiary: 
104-134 cm

14 99

rozmiary: 
104-134 cm

9999

koszulka 
100% bawełny
dziewczęca, z nadrukiem 
Kraina Lodu,
rozmiary 104-134 cm

14 99

104-134 cm104-134 cm104-134 cm104-134 cm104-134 cm104-134 cm104-134 cm104-134 cm104-134 cm

9999

24 999999

bluza 100% bawełny
dziewczęca, 

z falbankami z przodu
i z nadrukiem Kraina Lodu, 

rozmiary: 104-134 cm

koszulka 
100% BAWEŁNY

chłopięca, 
z nadrukiem Scooby-Doo,

rozmiary: 104-134 cm
14 999999

sukienka
dziewczęca, z górą 100% bawełny z nadrukiem 
Myszki Minnie i z tiulową spódniczką z podszewką, 
rozmiary: 104-134 cm

    

więcej
za mniej

...codziennie

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

GWARANCJA
ZWROTU GOTÓWKI

DOŁADOWANIA
BEZ PROWIZJI

Adresy naszych 939 sklepów 
dostępne zawsze na www.pepco.pl

Bajeczneubrankanie tylko na święta!


