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Pianinko-cymbałki 
z nadrukiem Psi Patrol 
lub Świnka Peppa, 
dla dzieci powyżej
2 lat

Cymbałki
drewniane, do wyboru: z nadrukiem 

Myszki Miki lub Myszki Minnie, 
dla dzieci powyżej 18 miesięcy

Kuchenka ze zlewem 
i kranem 

z bioplastiku, w zestawie
kran na baterie, z którego leci

woda oraz akcesoria kuchenne,
dla dzieci powyżej 3 lat,
baterie są sprzedawane 

oddzielnie

Ciuchcia z wagonikami 
ze światłami i dźwiękiem, 

dla dzieci powyżej 3 lat, 
baterie w zestawie

Laweta 
z 4 autkami, 

z bioplastiku, 
dla dzieci powyżej 

18 miesięcy, 
baterie w zestawie

Gra Łapanie robaków 
zawiera wędkę na magnes 
i 10 robaków, dla dzieci 
powyżej 3 lat

Miś projektor 
z melodiami i dźwiękiem 
bijącego serca, 
baterie w zestawie

Zabawka pluszowa 
Looney Tunes, do wyboru: Królik Bugs, 
Taz lub Tweety, wys. 30 cm, dla dzieci
powyżej 12 miesięcy

Piesek lub kotek 
interaktywny, 

chodzący na smyczy,
poruszający ogonkiem,

wydaje dźwięki, 
dla dzieci powyżej 

3 lat, baterie 
są sprzedawane 

oddzielnie

Miś pluszowy 
z kokardą, wys. 80 cm, 
dla dzieci powyżej 2 lat

Zabawka pluszowa 
Psi Patrol, w zimowym ubranku,
do wyboru: Skye, Marshall lub Chase, 
dł. 45 cm, dla dzieci powyżej 3 lat

50 zł

30 zł

40 zł

50 zł

60 zł

30 zł

60 zł

30 zł

50 zł

60 zł

70 zł

dostępne 
również:

dostępna 
również:

dostępna 
również:

dostępne 
również:

dostępny 
również:

dostępny 
również:

dostępny 
również:

dostępny
również:

Dla poszukiwaczy 
przygód
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Lalka Barbie Przyjęcie 
dla szczeniaczków  
w zestawie: lalka, pieski 

i akcesoria, dla dzieci 
powyżej 3 lat

Lalka Barbie 
Siostry 

Wspólne 
pieczenie 
w zestawie: 

2 lalki, mebelki 
i akcesoria, 

dla dzieci 
powyżej 3 lat

Lalka bobas 
pije i siusia, w zestawie łóżeczko, nocnik
i akcesoria, dla dzieci powyżej 2 lat

Zestaw 
12 kucyków 
z akcesoriami, 
dla dzieci 
powyżej 3 lat

Zestaw do robienia 
bransoletek 

w walizeczce, z akcesoriami, 
dla dzieci powyżej 6 lat

Lalka L.O.L. 
Surprise! OMG  

z akcesoriami, 
dostępne 4 wzory, 

dla dzieci 
powyżej 3 lat

Gra Dziki 
wielbłąd 
zawieszaj 
kolejno 
przedmioty 
na siodle 
wielbłąda 
i uważaj, 
aby nie wstał 
w twojej turze,
dla dzieci 
powyżej 3 lat

Puzzle 10 w 1 
z motywami 
Psi Patrol lub 
Świnka Peppa, 
dla dzieci 
powyżej 4 lat

Ciastolina Play-Doh
w zestawie akcesoria i 7 kolorów 
ciastoliny, 3 wzory do wyboru, dla dzieci powyżej 3 lat

Masa plastyczna 
zestaw do gotowania 
w zestawie akcesoria i 8 kolorów masy, 
dla dzieci powyżej 3 lat

Tablica kredowo-
-magnetyczna Psi Patrol 

w zestawie magnesy, marker, 
kredy i gąbeczka do ścierania, 

dla dzieci powyżej 3 lat

Zestaw Super Things
Rivals of Kaboom 
dla dzieci 
powyżej 3 lat

70 zł

120 zł

100 zł

80 zł

40 zł

100 zł

40 zł
35 zł

40 zł

50 zł

45 zł

80 zł

dostępna 
również:

dostępny 
również:
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Zestaw
Hot Wheels  

pętla z wyrzutnią, 
w zestawie 1 auto, 

dla dzieci powyżej 3 lat

Tor 
samochodowy

Hot Wheels  
z podwójną pętlą, 
w zestawie 1 auto, 

dla dzieci powyżej 3 lat

Myjnia samochodowa Hot Wheels 
z pojemnikami na wodę, w zestawie auto 
zmieniające kolor w wodzie, winda, 
ruchomy wałek i suszarka, 
dla dzieci powyżej 3 lat

Auto 
sportowe
McLaren 

zdalnie sterowane, 
skala 1:24, dla dzieci 

powyżej 3 lat, 
baterie w zestawie

Auto ciężarowe 
z dźwiękiem, do wyboru: 

wywrotka lub betoniarka, 
dla dzieci powyżej 3 lat, 

baterie w zestawie

Auto obrotowe 
zdalnie sterowane, z 2 kompletami kół, 
dla dzieci powyżej 3 lat, baterie w zestawie

Dinozaur 
chodzi, porusza głową 

i wydaje dźwięki,
wymiary: 44,5 x 25,4 cm, 
dla dzieci powyżej 3 lat, 

baterie w zestawie

Zestaw: auto 
terenowe i dinozaur  
dinozaur z ruchomymi 
elementami, wydaje dźwięki,
dla dzieci powyżej 3 lat, 
baterie w zestawie 

Wyrzutnia Nerf Elite 2.0 
w zestawie 4 strzałki,
z możliwością wystrzelenia 
wszystkich strzałek z rzędu,
dla dzieci powyżej 8 lat

Gra 
Latające 
piłki 
w zestawie 
2 pistolety, 10 strzałek 
i 10 styropianowych 
piłeczek, dla dzieci 
powyżej 8 lat, 
baterie 
są sprzedawane 
oddzielnie

Mikroskop
z akcesoriami, 

przybliżenie 80-450x,
obracająca się górna część, 
3 obiektywy powiększające, 

obrotowy dysk z fi ltrami 
zmieniającymi 

kolor próbek, 
dla dzieci 

powyżej 8 lat

Zestaw 
Bakugan Mythic 

fi gurka z 2 kartami 
do kolekcjonowania,

dla dzieci powyżej 6 lat35 zł

100 zł

120 zł

50 zł

130 zł

80 zł

100 zł60 zł

60 zł

60 zł

50 zł

30 zł

dostępne 
również:

dostępne 
również:

dostępne 
również:
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Zestaw biżuterii 
5 elementów 

świąteczny, w zestawie
naszyjnik, bransoletka, 

2 spinki do włosów 
i pierścionek

Zestaw biżuterii 
3 elementy 
świąteczny, w zestawie
naszyjnik i 2 spinki 
do włosów

Torebka na ramię 
ze sztucznego futerka 

Koc 
z mikrofi bry, świąteczny, 
wymiary: 130 x 170 cm

Piżama 
100% bawełny 

chłopięca, 
świąteczna, 

rozmiary: 
134-176 cm

Kubek z pokrywką 
ceramiczny, świąteczny, ze srebrnymi 
elementami, poj. 400 ml

Domek LED 
metalowy, 
świąteczny, 
wymiary: 
13 x 11,5 x 23 cm

Kubek 
ceramiczny, 
świąteczny, 
w prezentowym 
pudełku, 
różne wzory, 
poj. 400 ml

Kapcie 
misie 
świąteczne, 
rozmiary: 33-39

Opaska 
na głowę 
ze świątecznymi 
elementami, 
rozmiar 
uniwersalnyPiżama  

welurowa, 
dziewczęca, 

w zestawie koszulka 
z falbanką i spodnie, 

świąteczna, 
rozmiary: 92-128 cm

10 zł

10 zł

15 zł

30 zł 30 zł

25 zł 35 zł

10 zł

25 zł

8 zł

35 zł

Dla fanów 
świątecznego stylu
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Skarpety
szenilowe, damskie, 

antypoślizgowe, świąteczne, 
rozmiary: 35-38, 39-42

Kapcie renifery 
świąteczne, 
rozmiary: 36-41

Piżama 
z mikrofi bry, damska, 
świąteczna, rozmiary: S-XL

Opaska na głowę 
ze świątecznymi 
elementami, 
rozmiar uniwersalny

Piżama 
dziewczęca, 
świąteczna, 

rozmiary: 
92-128 cm

Piżama 
damska, 

świąteczna, 
rozmiary: S-XL

Skarpety 
szenilowe, damskie, w prezentowym 

pudełku, świąteczne, 
rozmiary: 35-38, 39-42

Koc sherpa  
2-stronny, 
w kratę, wymiary: 
150 x 200 cm

Skarpety baleriny
damskie, antypoślizgowe, 
świąteczne, 
rozmiary: 35-38, 39-42

Akcesoria do włosów 
w zestawie 

gumka i 2 spinki,
ze świątecznymi

elementami

20 zł

20 zł

50 zł

8 zł

25 zł

50 zł

12 zł

60 zł

12 zł

8 zł

Dla mistrzów 
odpoczywania

1110



Zestaw 
3 gwiazdek 
różne kolory 
w zestawie, 
ø 15 cm

Zestaw 2 kubków 
ceramiczne, świąteczne, 

w prezentowym pudełku, 
poj. 400 ml

Skrzynka 
ze świąteczną 

przywieszką, wymiary: 
16,5 x 16,5 x 16,5 cm

Poszewka 
świąteczna, 
wymiary: 
45 x 45 cm

Zestaw zapachowy 
ze szklanym dyfuzorem 
i patyczkami, poj. 80 ml

Koc 
z mikrofi bry, świąteczny, 
wymiary: 130 x 170 cm

Puszka 
metalowa, z pokrywką, 
świąteczna, wymiary: 
26,4 x 17,5 x 9,7  cm

Kubek 
szklany, 

przezroczysty, 
świąteczny, 
poj. 400 ml

Kubek 
ceramiczny, 
świąteczny, 

w prezentowym 
pudełku, różne wzory, 

poj. 400 ml

Koc 
z mikrofi bry, świąteczny, 
wymiary: 130 x 170 cm

Pudełko 
welurowe, z kokardką, 

do wyboru: 
ø 14,5 cm, wys. 14 cm – 10 zł, 

ø 17,5 cm, wys. 16 cm – 12 zł

Koc sherpa 
2-stronny, wymiary: 150 x 200 cm

10 zł

 od

20 zł

20 zł

12 zł

20 zł

15 zł 25 zł

15 zł
25 zł60 zł

10 zł25 zł

dostępny 
również:

dostępne 
również:

dostępny 
również:

dostępne 
również:
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Koc 
z mikrofi bry, 
wymiary: 
130 x 170 cm

Dekoracja 
renifer 
na teleskopowych 
nogach, 
wys. 78-100 cm

Dekoracja jeleń 
metalowy, na drewnianej 
podstawie, wymiary: 
10 x 5,5 x 14 cm lub 
10 x 5,5 x 12,5 cm

Świecznik z jeleniami 
drewniany, z metalowymi podstawkami 
na świece i szklanymi osłonami, 
wymiary: 30,5 x 7,5 x 27,5 cm

Zestaw 4 domków 
z funkcją świecznika
z metalowymi kominami, 
wymiary: 11,5 x 9 x 3,1 cm 
i 17,7 x 7,7 x 3,1 cm

Dekoracja 
wróżka skrzat 

siedząca, 
wys. 40 cm

Dekoracja
 skrzat 

w sztruksowej 
czapce, 

wys. 52 cm

Świecznik 
ceramiczny, 
na t-light, 
świąteczny, 
ø 12 cm, 
wys. 13,5 cm

Świeca zapachowa 
w szkle, z pokrywką, 
ø 13,5 cm, wys. 8 cm

Dekoracja 
wróżka 
skrzat 
stojąca, 

wys. 50 cm

Poszewka 
bawełniana, 

wymiary: 45 x 45 cm

30 zł

50 zł

25 zł

40 zł

20 zł

30 zł

20 zł20 zł

20 zł

30 zł
17 zł

dostępna 
również:

1514

Dla kreatorów 
nastroju



Komplet 
4 łyżeczek
lub 4 widelczyków
metalowe, 
ze świątecznymi 
elementami

Filiżanka
ze spodkiem 
ceramiczna,
śwąteczna, 
w prezentowym 
pudełku, 
poj. 370 ml

Zestaw 
2 szklanek 

świąteczne, 
poj. 520 ml

Zestaw do koktajli, 
z shakerem 
i akcesoriami 
ze stali nierdzewnej

Filiżanka 
ze spodkiem  

ceramiczna,
śwąteczna, 

ze złotymi 
elementami, 

poj. 450 ml

Zestaw do whisky
5 elementów 
w zestawie: karafka 
i 4 szklanki

Komplet 2 obrączek 
do serwetek 
metalowe, świąteczne

Korek do wina  
metalowy, z silikonową 
uszczelką, do wyboru 
różne końcówki

Kubek z pokrywką 
ceramiczny,
świąteczny, 
ze złotymi 
elementami, 
poj. 330 ml

20 zł

20 zł

20 zł

80 zł

25 zł

70 zł

15 zł 17 zł

25 zł

1716

Dla miłośników 
elegancji



Taca do serwowania 
ceramiczna, z wkładem 
z korka, świąteczna, 
ø 26 cm

Komplet 
2 przyprawników

ceramiczne, świąteczne, 
na sól i pieprz

Zestaw 2 kubków 
ceramiczne, świąteczne, 
w prezentowym pudełku, 
poj. 400 ml

Zestaw 
do dekoracji mu�  nek  

w zestawie: 24 foremki i 24 piki

Dekoracja 
dziadek 

do orzechów 
drewniany, 

wymiary: 9 x 8 x 38 cm

Taca do serwowania 
z 4 miseczkami 

bambusowa, z ceramicznymi 
miseczkami, wymiary: 19 x 19 cm

Taca do serwowania 
z 5 miseczkami 
bambusowa, z ceramicznymi 
miseczkami w kształcie choinek, 
ø 30 cm

Komplet: 2 łopatki 
i foremka 
świąteczne, łopatki 
z silikonowymi końcówkami 
i foremka ze stali 
nierdzewnej

30 zł

20 zł

20 zł 6 zł

40 zł

50 zł

80 zł

15 zł

dostępne 
również:

dostępna 
również:

dostępna 
również:

1918

Dla wielbicieli 
łasuchowania



Zestaw 
do pieczenia

w komplecie: fartuch, 
silikonowa łopatka,

foremka do pieczenia, 
woreczek na pieczywo

Zestaw 2 kubków 
ceramiczne, świąteczne,  
w prezentowym pudełku, 
poj. 400 ml

Kubek 
termiczny 
metalowy, 
świąteczny, 
poj. 350 ml 

Piersiówka z gadżetami 
metalowa, do wyboru 
różne zestawy

Zestaw do serów 
z bambusową deską, 
kompletem 3 sztućców 
do serwowania i korkociągiem, 
ø 21,5 cm

Otwieracz 
elektryczny 
do wina 
metalowy

Zestaw 3 korków 
do wina 
metalowe, z silikonowymi 
uszczelkami

Deska do serów 
ze sztućcami 

marmurowa, z częścią 
z drewna akacjowego, 
z nożykiem i widelcem 

do serów, wymiary: 
29,5 x 22 x 1,2 cm

50 zł

20 zł

35 zł

25 zł

50 zł

40 zł

40 zł

40 zł

2120

Dla koneserów 
smaku



Kubek 
termiczny 
metalowy, 
świąteczny, 
poj. 350 ml 

Piersiówka 
z gadżetami 

metalowa, do wyboru 
różne zestawy

Kubek 
z zaparzaczem  
ceramiczny, 
z pokrywką, 
świąteczny, 
poj. 400 ml

Zestaw 2 puszek 
metalowe, z pokrywkami, 

świąteczne, wymiary: 
14,5 x 14,5 x 5 cm, 

18,9 x 18,9 x 6,6 cm

Zestaw 
2 kubków 
ceramiczne, 
świąteczne,  

w prezentowym 
pudełku,  

poj. 400 ml

35 zł

25 zł

20 zł

20 zł

20 zł

Obrysuj ulubioną zabawkę zieloną kredką
i wyślij list do Świętego Mikołaja!

Zabawki, o których marzę!
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Jeszcze więcej inspiracji 
znajdziesz na www.pepco.pl
Prezentowana oferta będzie dostępna w sklepach PEPCO już od 3 listopada 2022 roku. 

Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Niektóre produkty pojawią się 
w sprzedaży na przełomie listopada i grudnia 2022 roku. 

Oferta w sklepach może się różnić pod względem ilości i dostępności asortymentu.
Zdjęcia prezentują przykładowe wzory produktów i mogą nieznacznie odbiegać 
od rzeczywistości. Możliwe jest wystąpienie błędów w druku, co może wpłynąć 

na rozbieżność między cenami podanymi w katalogu a cenami w sklepie.

Drogi
  Święty Mikołaju!

     Dziękuję!
  Wesołych Świąt :)

    Mam na imię ........................
Mam ............. lat i mieszkam w .......................................................................

 Bardzo lubię prezenty
i zawsze sie z nich cieszę.

Na drugiej stronie są zaznaczone
     prezenty, o których marzę!

˛


