więcej
za mniej
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ŚWIĘTUJEMY
dzień mamy

prezenty w atrakcyjnych cenach

Ramka na zdjęcie

do wyboru: z motywem serc,
na 1 zdjęcie 10 x 15 cm,
kolory:
– 9,99 zł,
na 7 zdjęć, różne kształty,
– 19,99 zł
kolor:

od

9

99

9

99

KULE ŚWIETLNE LED 10 SZT.
dostępny kolor:
baterie są sprzedawane oddzielnie

Oferta ważna
w dniach

16.05-22.05
2019
lub do wyczerpania zapasów

5

99

Świeca zapachowa
w szkle

dostępna w pięciu zapachach i kolorach,
ø 9 cm

Więcej za mniej... Codziennie
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Poszewka
gładka lub dwustronna
z nadrukiem,
wymiary: 40 x 40 cm

9

99

Pomyśl
o prezencie
dla Mamy

Wazon ceramiczny

z reliefem, dwa wzory,
dostępne kolory:
ø 8 cm, wys. 14,5 cm

4

19

99

19

Rozeta
Dekoracyjna

99

do postawienia,
dostępny kolor:
ø 29 cm, wys. 40 cm

Koc

wymiary: 130 x 170 cm

7
19

99

Pudełko
na biżuterię

z błyszczącym wzorem
i szufladką,
dostępny kolor:
wymiary: 22 x 16 x 14 cm

99

99

naszyjnik

damski, z serduszkami,
dostępne kolory:
złoty lub srebrny

Aktualna gazetka i mnóstwo inspiracji na www.pepco.pl
szklanka lub kieliszek

szkło barwione,
dostępne kolory:
do wyboru: szklanka, poj. 300 ml – 5,99 zł,
kieliszek, poj. 250 ml – 6,99 zł

od

5
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99

29
6

5

99

pucharek do lodów
lub Mała salaterka

szkło barwione,
do wyboru:
dostępne kolory:
pucharek, ø 12 cm, wys. 9 cm,
mała salaterka, ø 13 cm

99

Naczynia porcelanowe

ze wzorem, do wyboru:
kubek, poj. 450 ml, kolory:
salaterka, ø 13 cm, kolor:

facebook.com
/PEPCOpl

99

dzbanek

szkło barwione,
dostępne kolory:
poj. 1,5 l

duża salaterka
szkło barwione,
dostępne kolory:

19

ø 23 cm

99

kubek
porcelanowy

w prezentowym pudełku,
dostępne dwa wzory,
kolor:

poj. 450 ml

7

99
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Komplet sałatkowy

misa z pokrywą płaską
ze sztućcami lub z rączką,
dostępne kolory:
poj. 5 l

9

99

ODŚWIEŻ
SWOJĄ
KUCHNIĘ

komplet 3 puszek

wytłaczane, z zamknięciem,
dostępny kolor:
ø 8,5 cm, wys. 10 cm,
ø 9,5 cm, wys. 14 cm,
ø 10,5 cm, wys. 18,7 cm

14

99

na lato
14

99

słój z kranikiem

plastikowy, przezroczysty, z uchwytem,
dostępne kolory:
poj. 4 l

SCHŁADZACZE
do drinków 18 szt.

w kształcie ananasów
lub flamingów,
różne kolory w zestawie

1

99

słoik ze słomką

z wytłaczanym wzorem,
dostępne różne wzory nakrętki,
kolory:
poj. 470 ml

3

99
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7
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Akcesoria łazienkowe
do wyboru:
kubek na szczoteczki – 7,99 zł,
dozownik do mydła – 9,99 zł,
szczotka do WC – 24,99 zł
dostępne kolory:

19

Biel
i błękit

KRÓLUJĄ
W ŁAZIENCE

od

7

99

Koszyk
wiklinowy

ozdobiony srebrną
lamówką, dostępny
perłowy z białą wyściółką
lub srebrny z szarą
wyściółką, do wyboru:
25 x 15 x 10 cm – 7,99 zł,
30 x 20 x 12 cm – 9,99 zł,
35 x 25 x 14 cm – 19,99 zł,
40 x 30 x 16 cm – 29,99 zł

Dywanik
łazienkowy

puszysty, z nadrukiem,
dostępne kolory:
wymiary: 50 x 80 cm

24

99

99

Komplet 2 koszyków

plecione, z pokrywą,
dostępne kolory:
wymiary: 20 x 16 x 13,5 cm,
18 x 14 x 11 cm

19

99

pudełko
na chusteczki

drewniane, z ażurowym wzorem,
dostępny kolor:
wymiary: 24 x 14 x 9,5 cm
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24

99

Piżama

damska, z nadrukiem
w liście palmowe,
w zestawie top i szorty,
dostępny kolor:
rozmiary: S-XL

14

99

Koszula nocna

na ramiączkach, z nadrukiem,
zdobiona koronką,
dostępny kolor:
rozmiary: S-XXL

Zestawy

Piżama

damska, w zestawie top
na ramiączkach i szorty,
zdobiona koronką,
dostępny kolor:
rozmiary: S-XL

19

99

NA KAŻDĄ
PORĘ DNIA

kapcie baleriny
damskie, z kokardką,
dostępny kolor:
rozmiary: 36-41

9

99

kapcie

damskie, wsuwane,
z wytłaczanym wzorkiem,
dostępny kolor:
rozmiary: 36-41

14

99

Aktualna gazetka i mnóstwo inspiracji na www.pepco.pl

Jesteśmy też na

t-shirt
100% BAWEŁNY

damski, z rękawkami
zdobionymi tasiemką
z pomponikami
w kontrastowym kolorze,
dostępne kolory:
rozmiary: S-XXL

19
19

9

99

legginsy 3/4

damskie, bawełniane,
dostępny kolor:
rozmiary: S-XXL

99

t-shirt 100% BAWEŁNY

spodnie

19

facebook.com
/PEPCOpl

99

damskie, z wiskozy,
z kieszeniami,
o modnym kroju,
przewiewne,
idealne na upalne dni,
dostępny kolor:
rozmiary: S-XXL

99

@pepcopl

szorty

damskie, z wiskozy, z kolorowym nadrukiem
i wiązaniem przy nogawkach,
przewiewne, niezastąpione podczas upałów,
dostępne dwa wzory, rozmiary: 34-42

29
szorty

99

damskie,
z kieszeniami
i strzępionymi
nogawkami, kolor:
lub zdobione pomponikami,
rozmiary: 34-42
kolor:

damski, z motywującym napisem
i ozdobną taśmą
z frędzelkami na przodzie,
dostępne kolory:
rozmiary: S-XXL

19

99

t-shirt 100% BAWEŁNY

damski, z haftowanym sloganem
w stonowanym kolorze,
dostępne kolory:
rozmiary: S-XXL

top

damski, z ażurowym,
haftowanym przodem,
dostępne kolory:
rozmiary: S-XXL

19

19

99

99

szorty

damskie,
komfortowe w noszeniu,
w paseczki,
z wiązaniem w pasie,
dostępne kolory:
rozmiary: S-XXL

HIT

9

14

99

99

spódnica mini

damska, bawełniana z elastanem,
przylegająca do ciała,
z dłuższym, zaokrąglonym tyłem,
dostępne różne kolory,
rozmiary: S-XXL

top 100% BAWEŁNY
damski, z efektownym
nadrukiem przy dekolcie,
dostępne kolory:
rozmiary: S-XXL

STYLOWY

relaks
9

99

top

damski, z elastanem,
klasyczny, do noszenia
na wiele sposobów,
dostępne różne kolory,
rozmiary: S-XXL

14

szorty
Dżinsowe

damskie,
z modnymi przetarciami,
dostępne kolory:
rozmiary: S-XXL

29

...codziennie

99

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

więcej
za mniej

99

GWARANCJA
ZWROTU GOTÓWKI

DOŁADOWANIA
BEZ PROWIZJI

Adresy naszych 872 sklepów
dostępne zawsze na www.pepco.pl

pon.-pt.: 9:00-19:00
sob.: 10:00-17:00
tel.: +48 61 62 88 999
e-mail: klient@pepco.eu

