
szorty
komfortowe w noszeniu,
z nadrukiem, kieszeniami 
i wiązaniem w pasie,
dostępne różne wzory,
dziewczęce,
kolory:    
chłopięce: 100% bawełny, 
kolory: 
rozmiary: 104-134 cm

7 99

HIT

PRZYGOTUJ SIĘ
NA WAKACJE
za mniej niż myślisz

wytrzymałe
i przewiewne

więcej
za mniej

...codziennie

lub do wyczerpania zapasów

Oferta ważna
w dniach

13.06-26.06
2019

codziennie



9 99

koszulka
100% bawełny
dziewczęca, z nadrukiem
i falbankami przy rękawkach,
dostępne kolory: 
rozmiary: 104-134 cm

koszulka
100% Bawełny

dziewczęca, z nadrukiem, 
dostępne kolory: 

rozmiary: 134-164 cm

koszulka
chłopięca, w paseczki, 
z kontrastowym wypukłym napisem, 
dostępne kolory:   
rozmiary: 134-164 cm

5 99

9 99

9 99

top 100% 
bawełny

chłopięcy, 
gładki,

z napisem,
dostępne 

kolory: 

rozmiary: 
104-134 cm

koszulka
dziewczęca, 
z ażurową falbanką
przy rękawkach, 
rozmiary: 
104-134 cm

14 99
14 99

spódniczka
100% bawełny
z nadrukiem, 
dwiema falbankami 
i gumką w pasie,
dostępne kolory: 
rozmiary: 104-134 cm

7 99

HIT
szorty

z nadrukiem, dostępne różne wzory,
dziewczęce, 100% bawełny, z gumką

 i ozdobnym sznureczkiem, kolory: 
chłopięce, z gumką i wiązaniem w pasie, 

szybkoschnące, kolory: 
rozmiary: 134-164 cm

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 13.06.2019 Do 26.06.2019www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 13.06.2019 Do 26.06.2019



Top
dziewczęcy, o modnym sportowym kroju,
z szeroką gumą z napisem,
rozmiary: 134-164 cm

2-pak szortów
dziewczęce, 

w zestawie gładkie 
i z nadrukiem,

rozmiary: 92-128 cm

2-pak szortów
dziewczęce, w zestawie 
gładkie i z nadrukiem,
rozmiary: 134-164 cm

3-pak stopek
chłopięce, sportowe,

w zestawie różne 
wzory i kolory,  

rozmiary: 23-38

3-pak stopek
dziewczęce, sportowe,
w zestawie różne wzory i kolory,  
rozmiary: 23-38

3-pak stopek
dziewczęce, sportowe,

w zestawie różne 
wzory i kolory,  

rozmiary: 23-38

4 99

4 99

4 99

7 99

7 99

6 99

7 99

szorty
chłopięce, z nadrukiem
w wakacyjne wzory
i szeroką gumą w pasie,
rozmiary: 
92-128 cm, kolor: 
lub 134-164 cm, kolor: 

ZABIERAMY
W PODRÓŻkolory

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

/PEPCOpl

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

/PEPCOpl



9 99
od

14 99

19 99

19 99

14 99

Piżama
100% bawełny

dziewczęca, 
top z nadrukiem

i napisem,
gładkie szorty

z gumką w pasie,
rozmiary: 

92-128 cm

koszula nocna 100% bawełny
dziewczęca, z nadrukiem, do wyboru:
z falbankami przy rękawkach,
rozmiary: 92-128 cm – 9,99 zł
lub z brokatowym napisem 
i dłuższym tyłem,
rozmiary: 134-164 cm – 14,99 zł

Piżama 
100% bawełny

dziewczęca, top z nadrukiem 
i napisem, szorty w drobny 
wzorek i z gumką w pasie,

rozmiary: 134-164 cm

Piżama
chłopięca, podkoszulek 

z wakacyjnym sloganem, 
gładkie szorty 

z gumką w pasie,
rozmiary: 

134-164 cm

Piżama
chłopięca, 
podkoszulek 
z wakacyjnym motywem, 
gładkie szorty z gumką 
w pasie, rozmiary: 
92-128 cm

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 13.06.2019 Do 26.06.2019www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 13.06.2019 Do 26.06.2019



19 99

19 99

29 99

39 99

basen 
3-kołowy

z nadrukiem wodnych 
zwierzątek,

ø 102 cm

materac 
do pływania
w kształcie:
ananasa, wymiary: 154 x 88 x 21 cm,
arbuza, wymiary: 172 x 74 x 16 cm,
loda na patyku, wymiary: 172 x 56 x 16 cm

materac-fotel 
do pływania
wymiary: 165 x 89 cm

materac 
do pływania
w kolorach tęczy, 
dostępne dwa wzory,
wymiary: 183 x 69 cm

NAD WODĘ
ZABIERAMY

pr zygodę

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

/PEPCOpl

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

/PEPCOpl

Produkt dostępny w sklepach od 24.06.2019



2 99

4 99

19 99

14 99
od

2 99
od

9 99

9 99

Poduszka turystyczna
dostępne różne nadruki  – 14,99 zł,

albo kształty: kotek lub jednorożec  – 19,99 zł, 
wymiary: 30 x 30 cm

komplet 7 szt.  
pojemników  
podróżnych 

w kosmetyczce 
dostępne kolory 
nakrętek:       

w zestawie:  
buteleczki 4 x 60 ml,  

pojemniczki 3 x 10 ml, 
kosmetyczka 1 szt.

Poduszka turystyczna 
dziecięca
z nadrukiem:  
Minnie Mouse lub Cars, 
wymiary: 24 x 26 cm

Opaska na oczy
z gumką, z nadrukiem, 

dostępne różne  
wzory i kolory

Butelka lub Bidon
przezroczyste, do wyboru: 
butelka z nakrętką, kolory:       
poj. 550 ml – 2,99 zł,
bidon z metalicznym nadrukiem i nakrętką, 
kolory:    poj. 1 l – 9,99 zł

zestaw  
2 kosmetyczek 
podróżnych
przezroczyste,  
z opalizującą lamówką 
i suwakiem w kolorach:      
wymiary: 25 x 15 cm i 15 x 10 cm 
zestaw pojemników podróżnych 
sprzedawany oddzielnie  

Kosmetyczka
na suwak, z modnym  

opalizującym połyskiem, 
w kolorach srebrnym 

lub różowym, 
wymiary: 20 x 10 x 8 cm

JESTEŚMY 
GOTOWI
do drogi!

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 13.06.2019 Do 26.06.2019www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 13.06.2019 Do 26.06.2019



14 99

24 99

19 99

stringi
damskie, z koronką,
rozmiary: S-XL

9 997 99

19 99

Biustonosz
damski, z koronką,
rozmiary: 70B-85C

Biustonosz
damski, z koronką,
rozmiary: 75A-85D

stringi
damskie, z koronką,
rozmiary: S-XL

Koszula nocna 
100% bawełny

damska, z nadrukiem 
w tropikalne liście 

i hasłem,
rozmiary: S-XXL

Piżama 
100% bawełny
damska, gładki top 
z guziczkami,  
szorty z nadrukiem  
w tropikalne liście 
i wiązaniem,
rozmiary: S-XL

WSZYSTKO 
W KOMPLECIE

na wakacje

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

/PEPCOpl

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

/PEPCOpl



4 99

3 99
9 99

1 99

4 99

Kufel do piwa 
szklany, z reliefem,
poj. 500 ml

7 99

Zestaw Świec 2 szt.
 w szkle,
dostępne kolory:  

  
wymiary: 5 x 5 cm

Dzbanek
szklany, z reliefem,

do zimnych napojów,
poj. 1,6 l

komplet 
kieliszków 3 szt.
do wina, poj. 395 ml

pucharek 
do lodów
szklany, na nóżce, z reliefem,
ø 10,5 cm, wys. 10 cm

Talerz do ciasta
szklany, z wypukłym wzorem,

ø 25 cm

WNĘTRZE
PEŁNE

LETNICH
POMYSŁÓW

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 13.06.2019 Do 26.06.2019www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 13.06.2019 Do 26.06.2019



3 99

2 99
od

19 99
od

2 99

4 99

6 99
od

Skrzynka drewniana
wielofunkcyjna, do aranżacji wewnętrznych i zewnętrznych,
dostępne kolory: 
do wyboru: 
25 x 15 x 14 cm – 19,99 zł,
30 x 20 x 16 cm – 24,99 zł,
35 x 25 x 18 cm – 29,99 zł

Ramka na zdjęcie
dostępne różne wielkości do stworzenia galerii zdjęć,
do wyboru:
kolory: 
10 x 15 cm  – 2,99 zł,
15 x 20 cm – 3,99 zł,
kolory: 
20 x 30 cm, – 6,99 zł,
30 x 40 cm  – 9,99 zł

WAZON
w kształcie butelki,

różne wzory,
ze wstążeczką

w różnych kolorach,  
wys. 18,5 cm

t-lighty 30 szt.
uniwersalne,

kolor: 

Świecznik
z ażurowym wzorem,

kolory: 
ø 9 cm, wys. 11,5 cm

Słoik
z metalową nakrętką, szklany,

ze wzorem w romby lub motyle,
do wyboru:

poj. 1,25 l – 6,99 zł,
poj. 1,7 l – 9,99 zł

29 99

łańcuch 
świetlny led

20 kul różnej wielkości,
dostępne kolory: 

baterie są sprzedawane 
oddzielnie

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

/PEPCOpl



Wieszak na ręczniki 
podwójny, o regulowanej szerokości
23-35 cm

tablica memo
druciana, 

w kształcie kaktusa, 
ze spinaczami,

wys.: 46 lub 42 cm

listownik
z ażurowym wzorem i napisem,
wymiary: 26 x 9 x 17 cm

Pudełko
w kształcie książki, 
ozdobne, z brokatowym nadrukiem,
wielofunkcyjne,
wymiary: 17 x 23 x 6 cm

Pudełko
w kształcie chmurki, kartonowe, dostępne cztery wzory,
wymiary: 34 x 20 x 10 cm

9 99

1499-3
3%

9 99

1499

-33%

9 99

1499

-33%

12 99

1999-3
5%

12 99

1999-3
5%

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 13.06.2019 Do 26.06.2019

Oferta w sklepach może różnić się pod względem dostępności asortymentu.



koc
z nadrukiem,  
wymiary: 120 x 150 cm

Latarenka
ceramiczna, z wycięciem 

w kształcie motyla, 
z uchwytem,

ø 13 x 14,5 cm

Multiramka
na 4 zdjęcia

szklana, gładka lub ze wzorem,
wymiary zdjęć: 10 x 15 cm

Półka dekoracyjnA
z uchwytem,

wymiary: 
 19 x 19 x 27 cm

Majtki FASHION
damskie, dostępne różne wzory i kolory, 
rozmiary: S-XL lub S-XXL

9 99

1499

-33%

9 99

1499

-33%

9 99

1499

-33%

12 99

1999-3
5%

12 99

1999 -3
5%

4 90

799-3
8%

t-shirt
różne wzory 
i kolory,
damski, 
rozmiary: S-XXL 
lub dziewczęcy, 
rozmiary: 
104-134 cm

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

/PEPCOpl



Ręcznik plażowy 
z mikrofibry,
dostępne różne wzory i kolory, 
wymiary: 86 x 170 cm

14 99

HIT

szybkoschnące 
i chłonne

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 885 sklepów  
dostępne zawsze na www.pepco.pl


