
piżamCipłe
W NISKICH CENACH

na n iz

Piżama
polarowa, ciepła, 
idealna na zimę, 
z aplikacją i nadrukiem, 
dziewczęca lub  
chłopięca,
rozmiary: 92-128 cm
lub 134-164 cm

29 99

19 99

OTULAJĄCA 
MIĘKKA 
I CIEPŁA

Piżama
damska, 

polarowa, 
ciepła i wygodna, 

niezastąpiona 
w chłodne dni, 

z nadrukiem, 
rozmiary: S-XL

        

HIT
SZUKAJ
W SKLEPACH

lub do wyczerpania zapasów

W niedzielę 27 października
sklepy będą otwarte

Oferta ważna
w dniach

24.10-6.11.2019



24 99

kapcie 
zwierzaki
dziewczęce, 
za kostkę, 
z aplikacją,
rozmiary: 32-37 

19 99

kapcie zwierzaki
dziewczęce, baleriny, z aplikacją,

rozmiary: 22-31 

19 99

kapcie zwierzaki
dziewczęce, baleriny, 
z aplikacją, 
rozmiary: 32-37

24 99
kapcie zwierzaki
chłopięce, za kostkę, z aplikacją,
rozmiary: 34-39

19 99

kapcie zwierzaki
chłopięce, za kostkę, z aplikacją, rozmiary: 22-33

19 99

kapcie zwierzaki
dziewczęce, za kostkę, 

z aplikacją, 
rozmiary: 22-31 

Piżama
chłopięca
polarowa, ciepła, 
idealna na zimę, 
z aplikacją 
i nadrukiem, 
rozmiary: 
134-164 cm

19 99

Piżama
damska, polarowa, ciepła i wygodna, 

niezastąpiona w chłodne dni,  
z nadrukiem, rozmiary: S-XL

        

29 99

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 24.10.2019 Do 6.11.2019



19 99

kapcie WSUWANE
damskie, z nadrukiem,

rozmiary: 36-41

Piżama
welurowa, 

ze ściągaczami, 
gładka, 

rozmiary: S-XL

49 99

Piżama
damska, miękka i ciepła,
miła w dotyku, ze ściągaczami 
i wytłaczanym wzorem, rozmiary: S-XL

49 99

Piżama 
100% BAWEŁNY

kobieca i delikatna, 
z wiązaniem 

na dole koszulki 
i z nadrukiem,

rozmiary: S-XXL

39 99

Szlafrok
miękki i ciepły, 
miły w dotyku,
z wytłaczanym 

wzorem, 
rozmiary: S-XL

    

49 99

19 99

kapcie WSUWANE
z wytłaczanym wzorem, 
rozmiary: 36-41

MIĘKKI
WELUROWY
MATERIAŁ

Produkty dostępne w wybranych sklepach.

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

/PEPCOpl



24 99 29 99

39 99

39 99

19 99

39 99

sukienka
o klasycznym, prostym 
kroju, z kieszeniami 
na przodzie 
i z owalnym dekoltem, 
rozmiary: 36-44

Sweter
w kwiatowy wzór, 
z owalnym dekoltem, 
rozmiary: S-XXL

kamizelka
ze sztucznego 
futerka 
z dłuższym włosiem 
i z wykładanym 
kołnierzem, 
rozmiary: S-L

legginsy
z połyskiem, 
z motywem skóry węża
na bokach nogawek, 
rozmiary: S-XXL

Sweter
z miękkiej dzianiny,

z efektownymi 
przeplotami 

z przodu, 
rozmiary: S-XXL

sukienka
lekko dopasowana, 

ładnie podkreślająca 
fi gurę, w kratę, z półgolfem, 

rozmiary: 36-44

J� ienne
nowości

W TWOJEJ 
SZAFIE

J� ienne
nowości

W TWOJEJ 
SZAFIE

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 24.10.2019 Do 6.11.2019



24 99

29 99

19 99 19 99

19 99

BLUZKA
z modnymi 
rozcięciami 
na ramionach, 
rozmiary: S-XXL

legginsy
z nadrukiem w kolorową panterkę 

i czarnymi lampasami, 
ze ściągaczami na dole, 

ocieplone od środka, 
rozmiary: S-XXL

legginsy
z modnym wzorem 
w panterkę, 
rozmiary: S-XXL

29 99

legginsy
z efektownymi 
lampasami
z metalowymi
kółeczkami na bokach 
nogawek, 
rozmiary: S-XXL

sukienka
wygodna w noszeniu, z miękko 

układającej się dzianiny, 
z nadrukiem, rozmiary: 36-44

Jeggingsy
z wysoką zawartością 
bawełny i z elastanem, 
rozmiary: 36-44

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

/PEPCOpl



9 99

19 99

19 99

19 99

14 99

14 99

Spodnie dresowe
z wysoką zawartością 
bawełny, chłopięce, 
z wiązaniem w pasie, 
kontrastowymi taśmami 
wzdłuż nogawek 
i ściągaczami, 
rozmiary: 104-134 cm

    

bluza
z bardzo wysoką 
zawartością bawełny, 
chłopięca, z napisem, 
rozmiary: 104-134 cm

    

Spodnie 
dresowe 

100% BAWEŁNY
chłopięce, 

z wiązaniem 
w pasie i napisem 

na nogawce, 
rozmiary: 

104-134 cm

koszulka
100% bawełny lub z wysoką 
jej zawartością, dziewczęca, 

z owalnym dołem, 
z nadrukiem i napisem, 

rozmiary: 104-134 cm

    

koszula
100% bawełny
dziewczęca, z kołnierzykiem, 
zapinana na guziki, z delikatnym 
błyszczącym nadrukiem, 
rozmiary: 104-134 cm

legginsy
dziewczęce,

z aplikacją na kolanach, 
rozmiary: 104-134 cm

    

Modnie
i wygodnie
TO DZIECINNIE 

PROSTE

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 24.10.2019 Do 6.11.2019



59 99

24 99

24 99

14 99

14 99

Sweter 
100% BAWEŁNY

niemowlęcy, dziewczęcy,
z aplikacją, rozmiary: 

74-98 cm

    

Spodnie dresowe 
100% BAWEŁNY

niemowlęce, dziewczęce,
z wiązaniem w pasie 

i aplikacją na kolanach, 
rozmiary: 68-98 cm

    

Sweter Z KAPTUREM 100% BAWEŁNY
niemowlęcy, chłopięcy, z uszkami i z aplikacją przy kieszonce, 
zapinany na guziki, rozmiary: 74-98 cm

spodnie dresowe
100% bawełny lub z bardzo wysoką 

jej zawartością, niemowlęce, chłopięce,
z wiązaniem w pasie i aplikacją na kolanach, 

rozmiary: 68-98 cm

    
Kombinezon zimowy

niemowlęcy, z ocieplonym kapturem, na suwak, 
z wywijanymi rękawicami i regulowanymi gumkami 

przy stópkach, rozmiary: 62-98 cm,
   dziewczęcy     lub             chłopięcy      

                              

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

/PEPCOpl



59 99

59 9939 99

39 99

49 99

lalka L.O.L.
Surprise 

Under Wraps

lalka Barbie 
syrenka kolorowa magia 
do malowania, z zestawem 
trzech zmywalnych 
markerów

pluszak Jumbo
Pikmi Pops
pachnący, do wyboru dwa wzory

jednorożec
dł. 80 cm

    

małpka lub leniwiec
Fingerlings

zabawka interaktywna, 
porusza główką i oczami, 

wydaje odgłosy, 
różne kolory,

baterie w zestawie

SPOSÓB
na j� ienną

nudę!

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 24.10.2019 Do 6.11.2019



39 99

29 99

29 99

29 99

29 99

19 99

59 99

wykopaliska 
w zestawie: skorpion lub pająk 
do samodzielnego wykopania, 

okulary, akcesoria i pędzelek

ready2robot 
battle pack 3-pak

zestaw fi gurek 
kolekcjonerskich z akcesoriami

Transformers
Rescue bots
Playskool
plastikowa fi gurka
zamieniająca 
się w auto, 
6 modeli 
do wyboru

pajączek 
Yellies
reaguje 
na głos i dotyk, 
różne rodzaje, 
baterie w zestawie

TRAKTOR 
Z PRZYCZEPĄ
z akcesoriami związanymi  
z życiem na farmie, różne modele 
i kolory, baterie w zestawie

stolik małego 
majsterkowicza
Clementoni
składający się w skrzynkę,
w zestawie akcesoria 6 szt.
i narzędzia 3 szt.,
wymiary: 20 x 10 cm

klocki bloko 
duży zestaw: 150 elementów, miękkie klocki 
konstrukcyjne z wypustkami, dodatkowo 
rozwijające funkcje sensoryczne

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

/PEPCOpl



29 99

9 99

19 99
SZKATUŁKA
pokryta miękkim materiałem, z ażurowym wzorem i metalową 
klamrą, wymiary: 19 x 12 x 7 cm

Lampa STOŁOWA
z ozdobną podstawą ceramiczną
 i z kloszem, ø 15 cm, wys.30 cm

komplet POSZEWEK 2 szt.
z welwetu, z jednej strony z metalicznym 

nadrukiem, z drugiej gładkie, 
wymiary: 40 x 40 cm

DODAJ BLASKU
JESIENI!

19 99

koc
z mikrofi bry, 

z metalicznym nadrukiem,
wymiary: 150 x 200 cm

MIĘKKI
I MIŁY

W DOTYKU

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 936 sklepów 
dostępne zawsze na www.pepco.pl


