
29 99

HIT

29 99

HIT

19 99

HIT

Piżama
dziewczęca, z nadrukiem
Minnie Mouse, kolor:  
chłopięca, z nadrukiem
Mickey Mouse, kolor:   
rozmiary: 92-128 cm

tor samochodowy
świecący w ciemności

218 elementów, w zestawie dwa autka na baterie, 
baterie są sprzedawane oddzielnie 

jednorożec  
pluszowy

dostępne 2 wzory, 
z grzywą i ogonem 

w kolorach: ciemnoróżowym  
lub tęczowym, dł. 60 cm

więcej 
za mniej

...codziennie

lub do wyczerpania zapasów

Oferta ważna 
w dniach

29.11-12.12 
2018

DEKORACJE  PREZENTY  ZABAWKI 

NA MAGICZNE ŚWIĘTA

MNÓSTWO  
POMYSŁÓW



49 99

39 99

piesek  
interaktywny

na smyczy, chodzi i szczeka, 
baterie są sprzedawane oddzielnie

masa plastyczna  
Dentysta Hipopotam

w zestawie: elektryczne wiertło, losowo  
wybrane akcesoria dentystyczne 

oraz 3 tubki masy plastycznej

59 99

29 99

lalka  
Monster High 
Straszyciółka  
Frankie Stein

lalka  
Shibajuku
wys. 33 cm,  
różne wzory

lalka bobas
z dźwiękiem i akcesoriami, do wyboru  
zestaw z nocniczkiem i magiczną butelką  
lub ze stetoskopem i strzykawką,  
wys. 35 cm, baterie w zestawie

29 99

HIT

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 29.11.2018 Do 12.12.2018

WYMARZONE PREZENTY 
DLA NAJMŁODSZYCH



39 99

69 99
kuferek z klockami

 do wyboru 2 wielkości klocków
samochodziki Hot Wheels Star Wars
2 szt., metalowe, różne zestawy

19 99

duży 
zestaw  

konstrukcyjny
straż pożarna,  

policja 
lub budowa

auto Monster  
Truck
metalowe, w 2 wersjach  
kolorystycznych: żółte  
lub niebieskie

79 99

wóz strażacki
w zestawie: pojazd, kask i figurki

49 99

39 99

zestaw Star Wars
statek kosmiczny i figurka 

29 99

HIT
tablica magnetyczna  
znikopis
na licencji Frozen lub Cars,  
z akcesoriami: szablonem, długopisem,  
magnesami, wymiary: 40 x 30 cm

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

/PEPCOpl

WYMARZONE PREZENTY 
DLA NAJMŁODSZYCH



14 99 19 99

24 99 19 99

19 99

koszulka 100% bawełny
niemowlęca, dziewczęca, z nadrukiem Minnie Mouse, z brokatem,
różne wzory, dostępne kolory:    rozmiary: 68-92 cm

bluza 100% bawełny
niemowlęca, chłopięca,  
z nadrukiem bohaterów bajek Disneya,
dostępny kolor:   rozmiary: 74-92 cm

Bluza
niemowlęca, zapinana na suwak, dziewczęca, 
z nadrukiem Minnie Mouse, dostępne kolory:     
chłopięca, 100% bawełny, z nadrukiem Mickey Mouse,
dostępne kolory:    rozmiary: 74-92 cm

spodnie dresowe
dziewczęce, z nadrukiem Minnie Mouse, dostępne kolory:  
chłopięce, z nadrukiem Mickey Mouse, dostępne kolory:     

rozmiary: 98-128 cm

bluza
chłopięca, z nadrukiem  
Mickey Mouse  
i uszkami 3D,
dostępne kolory: 

    
rozmiary:  
98-128 cm

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 29.11.2018 Do 12.12.2018
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BAJKOWE PREZENTY 
DLA DZIECI



19 99

HIT

Piżama
chłopięca, z nadrukiem
Star Wars, dostępny kolor:   
rozmiary: 134-164 cm

Piżama
dziewczęca,  
z nadrukiem

Minnie Mouse,
 dostępny kolor:   

rozmiary:  
134-164 cm

19 99

HIT

Piżama
chłopięca, z nadrukiem Mickey Mouse,
dostępny kolor:   rozmiary: 92-128 cm

19 99

HIT

Piżama
dziewczęca, z nadrukiem Minnie Mouse,
dostępny kolor:   rozmiary: 92-128 cm

19 99

HIT

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

/PEPCOpl

BAJKOWE PREZENTY 
DLA DZIECI



39 99

Piżama
damska, ze świątecznym  
nadrukiem i wiązaniem,
dostępny kolor:    
rozmiary: S-XL

19 99

koszula nocna 
100% bawełny

damska, ze świątecznym  
nadrukiem,

dostępny kolor:    
rozmiary: S-XL

29 99

14 99

Kapcie
damskie, wsuwane, z miękkiego  
sztucznego zamszu, z futerkiem  
i wkładką dostosowującą się do stopy,
dostępny kolor:   rozmiary: 36-41

skarpety
damskie, antypoślizgowe,  
z pomponami,
dostępne kolory:     
rozmiary: 35-42

14 99
Kubek z zaparzaczem
z pokrywką z kokardką, różne świąteczne wzory,
dostępny kolor:    
poj. 350 ml

z wkładką  
„memory foam”   

dostosowującą się 
do kształtu  

stopy

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 29.11.2018 Do 12.12.2018

ŚWIĄTECZNE PREZENTY  
DLA DOROSŁYCH

STWÓRZ ŚWIĄTECZNY  
NASTRÓJ



7 99

19 99

Figurka  
renifer
z futerkiem

świeca w szkle
dostępne kolory:      
wys.: 12 cm

2 99

zawieszka  
szyszka 

naturalna,  
dekorowana

3 99

zestaw zawieszek  
renifery 2 szt.
2 wzory,
dostępny kolor:   

9 99

łańcuch świetlny  
dzwonki LED
10 lampek, metalowe, dostępne  
kolory: czerwony lub srebrny,  
baterie są sprzedawane  
oddzielnie  

7 99

zestaw dekoracji  
na choinkę 24 szt.
w zestawie: bombki, szyszki, 
dzwoneczki, prezenciki,  
bębenki i gwiazdki, 
dostępne kolory: srebrne,  
szampańskie lub czerwone

14 99

zestaw bombek  6 szt.
 2 wzory,

dostępny kolor:  
ø 8 cm  

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

/PEPCOpl

STWÓRZ ŚWIĄTECZNY  
NASTRÓJ



7 99

zestaw  
bombek  
26 szt.
różne wielkości  
bombek, 
dostępne kolory 
zestawów:  
srebrny, różowy  
lub szampański

7 99

zestaw  
bombek 9 szt. 
transparentne  
z konfetti,  
dostępne kolory:  
srebrne, szampańskie, 
różowe lub niebieskie,  
do wyboru  
zestawy jedno- lub  
wielokolorowe,  
ø 3 cm  

9 99

latarenka  
szklana
z wytłaczanym wzorem 
i metalicznym połyskiem,
dostępne kolory:     wys. 15 cm

7 99

4 99

zestaw bombek 6 szt.
w kształcie szyszek, 
dostępne kolory: srebrne 
lub szampańskie

zestaw  
bombek 4 szt.
transparentne,  
z konfetti, dostępne  
kolory: srebrne 
lub szampańskie,  
ø 8 cm

Figurka  
ceramiczna
kolor srebrny, do wyboru:  
gwiazda – 4,99 zł, dostępne 2 wzory, 
renifer – 9,99 zł

4 99
od

7 99
łańcuch świetlny LED
10 lampek, do wyboru:  
sopelki, światło zimne białe, 
lub diamenty, światło ciepłe białe, 
baterie są sprzedawane oddzielnie

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 855 sklepów  
dostępne zawsze na www.pepco.pl


