
,

Bluza
dziewczęca, puszysta i wygodna,
z wytłaczanym wzorem,
rozmiary: 134-164 cm 

    
lub chłopięca, 
zapinana na zamek pod szyją, 
z kieszenią kangurką,
rozmiary: 134-164 cm 

Bluza
puszysta i ciepła, 

z aplikacją,
rozmiary: 104-134 cm

dziewczęca

    
lub chłopięca

    

9 99

14 99

CIEPŁY
PRZYJEMNY

MATERIAŁ

JESIEŃ NA LUZIE
W MIĘKKIEJ BLUZIEw niskiej cenie

lub do wyczerpania zapasów

Oferta ważna
w dniach

HIT
SZUKAJ
W SKLEPACH

7.11-20.11
2019



24 99

29 99

7 99

7 99

DŻINSY
z bardzo wysoką 
zawartością 
bawełny, z elastanem, 
chłopięce,
lekko przecierane, 
z pięcioma kieszeniami, 
rozmiary: 104-134 cm

koszulka 
100% BAWEŁNY

chłopięca, 
z nadrukiem i napisem,

rozmiary: 104-134 cm

KOSZULKA
100% bawełny lub z bardzo 

wysoką jej zawartością, 
dziewczęca, z nadrukiem, 

rozmiary: 104-134 cm
    

bluza 100% BAWEŁNY
chłopięca, 
z koszulową 
wstawką, 
rozmiary: 
104-134 cm

    

Bluza
dziewczęca, puszysta i wygodna,
z wytłaczanym wzorem,
rozmiary: 134-164 cm 

    

14 99

Bluza
puszysta i ciepła, 

z aplikacją,
rozmiary: 104-134 cm

dziewczęca

    
lub chłopięca

    

9 99

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 7.11.2019 Do 20.11.2019



19 99

19 99

14 99

24 99

19 99

29 99

koszulka 100% BAWEŁNY
dziewczęca,
z nadrukiem w panterkę 
i dwustronnymi cekinami, 
rozmiary: 134-164 cm

Spodnie DRESOWE
100% bawełny 

lub z bardzo wysoką 
jej zawartością, 

chłopięce, z przodu 
z kieszeniami ozdobionymi 

lamówką z nadrukiem 
i kieszonką z tyłu, 

ze ściągaczami, 
rozmiary: 134-170 cm

    

SPODNIE DRESOWE
chłopięce, polarowe, 

z ciemnymi lamówkami 
przy kieszeniach i ściągaczami, 

rozmiary: 104-134 cm

    

Legginsy
dziewczęce, ocieplane,
z lampasami ze wzorem 
w panterkę, 
rozmiary: 134-164 cm

Spodnie DRESOWE
100% bawełny 
lub z bardzo wysoką jej 
zawartością, dziewczęce, 
z nadrukiem Minnie Mouse, 
ze ściągaczami,
rozmiary: 104-134 cm

    

KoSZULKA 
100% BAWEŁNY
chłopięca, z nadrukiem NASA,
rozmiary: 134-164 cm

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



24 99

39 99

49 99

49 99

Lalka 
Enchantimals
dostępne trzy modele

LALKA 
w aucie, dł. 30 cm

Equestria girls
MY LITTLE PONY

z akcesoriami, 
zestaw Piżamowe Party

39 99
tablica KREATYWNA

z pisakami, szablonami 
i podświetleniem LED,

baterie są sprzedawane oddzielnie 49 99

EDUKACYJNY 
STOLIK-BĘBENEK

interaktywny, z melodyjkami, 
nóżki w zestawie,

baterie są sprzedawane 
oddzielnie 

PIKMI POPS MEGA PACK
zestaw z sześcioma 

pachnącymi 
niespodziankami

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 7.11.2019 Do 20.11.2019



49 99

49 99

39 99

39 99

39 99

3999

TOR WYŚCIGOWY
świecący w ciemności,
208 elementów i auto,
baterie są sprzedawane 
oddzielnie

KLOCKi 
konstrukcyjne

metalowe, 
zestaw do złożenia

pięciu różnych pojazdów

POJAZDY GROSSERY GANG
w zestawie: motor, 

zamiatarka i dwie fi gurki

WYRZUTNIA AUT 
NERF NITRO

w zestawie: wyrzutnia, 
dwa piankowe 
auta – pociski, 
rampa i cztery

przeszkody

SAMOCHÓD 
POLICYJNY 

LUB AMBULANS
ze światłami i dźwiękiem, 

baterie w zestawie

samolot pasażerski
duży, z dźwiękiem 
i światłami, baterie w zestawieZAWSZE 

JEST CZAS

na dobrą
 zabawę!

Aktualna gazetka i mnóstwo inspiracji na www.pepco.pl Jesteśmy też na
@pepcopl facebook.com

/PEPCOpl



19 99
od

3 99
od

19 99
od

19 99

5 99999

14 99

14 99

Słoik
z ceramiczną przykrywką 
i świąteczną zawieszką, 
do wyboru: poj. 3,5 l – 19,99 zł,
poj. 4,5 l – 24,99 zł

Zestaw 
stempelków 
do ciastek 3 szt.

łapka 
KUCHENNA
silikonowa, 
w kształcie renifera

blacha z foremkami
do ciastek
wymiary: 43 x 29 cm

Blacha do ciasta 
z pokrywą
wymiary: 42 x 29 x 4,5 cm

blacha do ciasta
z powłoką nieprzywierającą, 
wymiary: 36 x 24 x 6,5 cm

Akcesoria 
do muffineK

do wyboru: zestaw foremek 24 szt.,
tekturowe, różne kolory – 3,99 zł,

lub zestaw do dekoracji, foremki i pikery,
świąteczne wzory,

różne kolory – 4,99 zł

w kuchni!w kuchni!

ZACZYNA SIĘ
GORĄCY
SEZON...

stolnica
silikonowa,
do wyboru: 40 x 50 cm – 19,99 zł,
50 x 70 cm – 29,99 zł

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 7.11.2019 Do 20.11.2019



9 99
od

7 99

4 99
od

9 99

49 99

49 99

stołek
z pokryciem 
ze sztucznego futerka,
z drewnianymi nogami, 
wymiary: 32 x 32 x 42 cm

pudełko
z uchwytami, 
do wyboru różne rozmiary:
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

    

DEKORACJA 
ŚWIĄTECZNA
z futerkiem, gwiazda 
lub choinka, 
wymiary: 17 x 19 x 2 cm

ramka
z futerkiem,

na zdjęcie 10 x 15 cm

koc DWUSTRONNY
gruby i miękki, 
wymiary: 150 x 200 cm

        

Świeca
w kształcie choinki, 
do wyboru: 6 x 11,5 cm – 4,99 zł,
10 x 18 cm – 9,99 zł, 
11 x 23 cm – 14,99 zł

        

DOMOWE
INSPIRACJE?

Dekoracje!

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



4 99

4 99

19 99

19 99

poszewka
z mikrofi bry, z nadrukiem 
Mickey Mouse i Minnie Mouse, 
wymiary: 40 x 40 cm

poszewka
z mikrofi bry, z nadrukiem Kraina Lodu, 
wymiary: 40 x 40 cm

koc
z mikrofi bry, z nadrukiem 

Mickey Mouse i Minnie Mouse, 
wymiary: 120 x 150 cm

koc
z mikrofi bry, z nadrukiem Kraina Lodu, 
wymiary: 120 x 150 cm

SKOMPLETUJ
SWÓJ ZESTAW

Z ULUBIONYMI
BOHATERAMI

Koce 
i poduszki

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

Adresy naszych 936 sklepów 
dostępne zawsze na www.pepco.pl

GWARANCJA
ZWROTU GOTÓWKI

DOŁADOWANIA
BEZ PROWIZJI




