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HIT

LETNIA
PRZYGODAz modą

bluzka
100% BAWEŁNY
damska,
w stylu hiszpańskim,
gładka, dostępne 
kolory: 
lub z nadrukiem, 
dostępne dwa wzory,  
rozmiary: S-XXL

lub do wyczerpania zapasów

Oferta ważna
w dniach

więcej
za mniej

...codziennie

6.06-12.06
2019

 modą
więcej
za mniej
codziennie



39 99

29 99

sukienka 
Dżinsowa

100% bawełny
damska, 

w stylu hiszpańskim,
marszczona w talii, 
z falbanką na dole, 

rozmiary: 36-44 

spodnie
damskie, z wiskozy,
z nadrukiem 
w paski zebry, 
rozmiary: 36-44

t-shirt 
100% bawełny
damski, z haftem 
i frędzelkami,
dostępne kolory: 
rozmiary: S-XXL

19 99

19 99

szorty
damskie, ozdobione koronką, 

z wiązaniem w pasie,
dostępne kolory: 

rozmiary: XS-XL

14 99

29 99

24 99

14 99

19 99

14 99

7 99

szorty 
Dżinsowe
dziewczęce, 
ze strzępionymi 
nogawkami,
rozmiary: 
134-164 cm

szorty
chłopięce, 

z nadrukiem na nogawce,
ze sznureczkiem w pasie 

i ozdobną gumą z napisem,
dostępne kolory: 

rozmiary: 134-164 cm

top 
100% BAWEŁNY
dziewczęcy, 
z nadrukiem z przodu
i efektownymi zakładkami 
na plecach,
rozmiary: 134-164 cm

koszulka
dziewczęca, w paseczki,
z brokatowym nadrukiem

i pomponikami na dole 
i przy rękawkach,

dostępne kolory: 
rozmiary: 134-164 cm top

chłopięcy, z nadrukiem 
w liście palmowe,

dostępne kolory: 
rozmiary: 134-164 cm

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

PRAKTYCZNE
ZESTAWY
NA LETNIEwyprawy

top 100% 
BAWEŁNY
damski, 
z nadrukiem 
z przodu, 
gładki z tyłu,
dostępne kolory: 

rozmiary: S-XXL  

sukienka
damska, z wiskozy, 
zapinana na guziczki,
z kieszonkami z przodu 
i wiązaniem w talii,
rozmiary: 36-44

9 99
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19 99
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góra od bikini
damska, do wyboru:
gładka, z ozdobną 
gumą w paski,
kolor: – 19,99 zł,
z nadrukiem 
i ażurową aplikacją
wiązaną na szyi,
kolor: – 24,99 zł,
rozmiary: S-XL

dół od bikini
damski, do wyboru:
gładki, z ozdobną 
gumą w paski, kolor: 
z nadrukiem, wiązany 
na biodrach, kolor: 
rozmiary: S-XL 

góra od bikini 
damska, w paseczki, 
z nadrukiem we fl amingi,
rozmiary: S-XXL

dół od bikini 
damski, wiązany na biodrach, 

w paseczki, z nadrukiem we fl amingi,
rozmiary: S-XXL

29 99

torba plażowa
z nadrukiem, z szerokimi 

uchwytami w paski,
wymiary: 45 x 36 cm

4 99

9 99

japonki
damskie, podwyższane, 

z nadrukiem,
dostępne kolory: 

rozmiary: 36-41

japonki
damskie, z nadrukiem,

rozmiary: 36-41

14 99

7 99

szorty
chłopięce, 

z nadrukiem 
w liście palmowe, 

cieniowane,
dostępne kolory: 

rozmiary: 
104-134 cm

7 99

top
chłopięcy, w paski,

z nadrukiem w kaktusy,
dostępne kolory: 

rozmiary: 104-134 cm

7 99

9 99

koszulka
chłopięca, z nadrukiem,
dostępne kolory: 
rozmiary: 104-134 cm

19 99

14 99

spódnica 
dżinsowa

100% bawełny
dziewczęca,

z wąskim pasem 
i marszczeniem,

rozmiary: 104-134 cm

kombinezon
100% BAWEŁNY
dziewczęcy, 
na ramiączkach,  
z neonowym nadrukiem
w kropeczki,
dostępne kolory: 
rozmiary: 104-134 cm

koszulka
100% BAWEŁNY

dziewczęca, 
z neonowym nadrukiem,
dostępne kolory: 

rozmiary: 104-134 cm

GOTOWI  na  wakacje!

sukienka 
100% BAWEŁNY 
dziewczęca, z neonowym 
nadrukiem, falbankami 
przy rękawkach
i wycięciem na plecach, 
marszczona w pasie,
dostępne kolory: 
rozmiary: 104-134 cm
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ZESTAW 
DO BADMINTONA
dwie rakietki, dwie lotki 
i pokrowiec, 
dostępne trzy wersje 
kolorystyczne

39 99

wiaderko 
do piasku
z akcesoriami,
z nadrukiem: Frozen, 
My Little Ponny, Cars 
lub Kubuś Puchatek

bezpieczne koło-fotelik
niemowlęcy, 

do 12. miesiąca życia,
dmuchany, ø 68 cm

Basen 3-kołowy
z nadrukiem w wodne
zwierzątka,
ø 152 cm, wys. 30 cm

balony wodne 100 szt.
w zestawie trzy kolory

14 99

9 99

9 99

9 99

4 99

4 99

14 99

torba Plażowa
dziewczęca, z nadrukiem w paseczki, aplikacją i uchwytami 
z plecionego sznurka, wymiary: 29 x 29 cm

japonki
dziewczęce, 

z gumką na pięcie,
z nadrukiem,

rozmiary: 22-30

japonki
z nadrukiem,
dziewczęce, rozmiary: 31-36 
chłopięce, rozmiary: 31-39

Strój kąpielowy 
dziewczęcy, 

jednoczęściowy,
z neonowym nadrukiem,

rozmiary: 92-128 cm

Strój kąpielowy 
dziewczęcy, dwuczęściowy,
z nadrukiem w neonowe paseczki,
rozmiary: 134-164 cm

Szorty kąpielowe
chłopięce, z nadrukiem, 

kontrastową gumą w pasie
oraz ochronną siateczką wewnątrz, 

rozmiary: 92-128 cm

Szorty kąpielowe
chłopięce, z nadrukiem i sznurkiem w pasie 
pozwalającym na wygodną regulację 
szerokości oraz ochronną siateczką wewnątrz,
rozmiary: 134-164 cm

PLAŻOWE
ZESTAWY
do zabawy
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Słój do ogórków
z nakrętką
szklany,
dostępne kolory
nakrętki: 
poj. 3 l

deska z nożem
ze wzorem,
dostępne kolory:   
wymiary deski: 18 x 29 cm, 
dł. ostrza noża 17 cm

słój 
do ogórków 
z klamrą
szklany,
dostępne kolory 
gumki: 
poj. 3 l

Słoik z nakrętką
szklany, dostępne różne wzory 

nakrętki, kolory: 
wys. 16,7 cm

naklejki 
na słoiki

w zestawie 
8 arkuszy 

z naklejkami 
różnej wielkości

komplet Słoików 
z nakrętkami 

2 szt. lub 3 szt.
szklane, 

dostępne różne wzory 
nakrętki, kolory: 

komplet 2 szt., wys. 13,3 cm,
komplet 3 szt., wys. 9 cmLejek lub 

Otwieracz do słoików
lejek, ø 12,5 cm, kolory:  – 1,99 zł,
otwieracz, kolory:  – 4,99 zł  

butelka 
z korkiem

szklana,
poj. 1 l

Wyciskacz 
do cytrusów 

plastikowy, z pojemnikiem 
na sok i przykrywką,

dostępne kolory: 

Miska
plastikowa,
dostępne kolory:    
do wyboru: 
ø 14,5 cm, poj. 750 ml – 1,99 zł,
ø 23 cm, poj. 3 l – 4,99 zł 

ZACHOWAJ

smaki 
lata!

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 879 sklepów 
dostępne zawsze na www.pepco.pl


