
9 99

HIT

Bluza z polaru
z aplikacją, niemowlęca, 
rozmiary 74-92 cm:
dziewczęca, kolory:    
chłopięca, kolory:    
lub rozmiary 98-128 cm:
dziewczęca, kolory:   
chłopięca, kolory:  

spodnie z polaru
z aplikacją, niemowlęce, 
rozmiary 68-92 cm: 
dziewczęce, kolory:     
chłopięce, kolory:   
lub z nadrukiem,  
rozmiary 98-128 cm: 
dziewczęce, kolory:   
chłopięce, kolory:  

Baw się modą
 w chlodne  dni 

za mniej niż myślisz!

lub do wyczerpania zapasów

Oferta ważna 
w dniach

więcej 
za mniej

...codziennie

9.11-21.11 
2018



24 99

Bluza
niemowlęca, dziewczęca,  
zapinana na suwak,  
ze srebrnym nadrukiem,
dostępne kolory:     
rozmiary: 74-92 cm

24 99

Komplet: bluza  
i spodnie
niemowlęcy, chłopięcy, 
bluza z aplikacją 3D,  
spodnie gładkie,
dostępne kolory:       
rozmiary: 68-92 cm

Spodnie
niemowlęce, dziewczęce, 
z ozdobnymi przeszyciami 

i kieszeniami na suwak,
dostępne kolory:     

rozmiary: 68-92 cm

19 99

19 99

Komplet z Polaru: bluza  
z kapturem i spodnie
niemowlęcy, dziewczęcy, bluza z baskinką,  
zapinana na suwak, z nadrukiem, spodnie gładkie,
dostępne kolory:    rozmiary: 74-92 cm

Spodnie  
100% bawełnY
niemowlęce, chłopięce, 
z kieszeniami na suwak  

i ozdobnymi przeszyciami,
dostępne kolory:     

rozmiary: 74-92 cm
19 99

24 99

Dżinsy
niemowlęce, chłopięce,  
z kieszeniami i szelkami,
dostępny kolor:     
rozmiary: 74-92 cm

JesiennE  
zestawy 

dla DUŻYCH
I MAŁYCH

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 9.11.2018 Do 21.11.2018



koszulka 
dziewczęca, z nadrukiem,

dostępne kolory:    rozmiary: 98-128 cm

9 99

bluza
z nadrukiem, dziewczęca,  
ze srebrnymi elementami,

dostępny kolor:  
chłopięca, dostępne 

kolory:   
rozmiary:  

98-128 cm

9 99

7 99

spodnie
dziewczęce,  

ze srebrnym elementem,
dostępne kolory:    

chłopięce, gładkie
dostępne kolory:   

rozmiary: 98-128 cm

14 99

koszulka
chłopięca, w paski,  

z aplikacją 
renifera,

dostępne kolory: 
    

rozmiary:  
98-128 cm

9 99

HIT

Bluza z polaru
dziewczęca, z aplikacją,
dostępne kolory:   

spodnie z polaru
dziewczęce, z nadrukiem, 
dostępne kolory:    
rozmiary: 98-128 cm

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

/PEPCOpl



stwórz zestaw  
z kapci i piżamy  

dla siebie  
i dla dzieci

24 99

24 99

39 99

29 99

29 99

Piżama  
Z polaru  
dziewczęca,  

z nadrukiem i aplikacją, 
dostępny kolor:   

rozmiary: 134-164 cm

kapcie zwierzaki  
za kostkę, dziewczęce, 
dostępny kolor:  
rozmiary: 32-37

kapcie  
zwierzaki  

za kostkę, chłopięce, 
dostępny  kolor:   

rozmiary: 32-39

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

Piżama Z polaru  
ze świątecznym nadrukiem  
w gwiazdki i aplikacją,
dziewczęca,
dostępny kolor: 
chłopięca, 
dostępny kolor:    
rozmiary: 92-128 cm

WYJĄTKOWO  
CIEPŁA i PRZYJeMNA 

W DOTYKU! 

WYJĄTKOWO  
CIEPŁA i PRZYJeMNA 

W DOTYKU! 

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 9.11.2018 Do 21.11.2018



9 99

skarpety baleriny
antypoślizgowe, damskie,  
z aplikacją i elementami 3D,
dostępny kolor:     
rozmiary: 35-42

39 99

Piżama 
damska, z aplikacją  
i elementami 3D,
dostępny kolor:   
rozmiary: S-XL 

24 99
kapcie króliczki

damskie, za kostkę, z uszkami, 
dostępny kolor:      

rozmiary: 36-41

kapcie
damskie, wsuwane, z nadrukiem i kokardką, 
dostępny kolor:      
rozmiary: 36-41

29 99

19 99

19 99

kapcie z dwukolorowymi  
cekinami
damskie, wsuwane, 
dostępne kolory:     
rozmiary: 36-41

kapcie
damskie, wsuwane, z przyjemnego w dotyku  
sztucznego zamszu, z futerkiem,
dostępny kolor:   rozmiary: 36-41

z wkładką „memory  
foam”  dostosowującą się 

do kształtu stopy

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

/PEPCOpl



Czas pomyśleć 
o świątecznych 

wypiekach

9 99

14 99

14 99

19 99

4 99

tortownica
z formą w kształcie choinki lub ciastusia, 
ø 24 cm

Akcesoria do pieczenia
do wyboru: blacha z 9 czerwonymi foremkami do ciastek, wymiary: 43 x 29 cm,
blacha z powłoką nieprzywierającą, wymiary: 36 x 24 x 6,5 cm,
tortownica z powłoką nieprzywierającą, ø 24 cm, wys. 7 cm

blacha do ciasta z pokrywą
do wyboru: blacha prostokątna, wymiary: 42 x 29 x 4,5 cm  
lub tortownica okrągła, ø 26 cm, wys. 7 cm

akcesoria do ciastek 
do wyboru: zestaw wykrawaczy z funkcją  

stempelków 8 szt. – 4,99 zł,  
zestaw wykrawaczy 9 szt. – 4,99 zł,  

zestaw 3 szt. silikonowych  
stempelków z wykrawaczem – 9,99 zł

wałek do ciasta
silikonowy

zestaw do dekoracji mufFinek
świąteczne motywy, 22 szt. papilotek, 24 szt. wykałaczek

4 99
od

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 9.11.2018 Do 21.11.2018



pierwsze 
pomysły  

na Świąteczny 
stół i prezenty

7 99
od

6 99

6 99

6 99

7 99

14 99

Zastawa stołowa porcelanowa
biała z platynową obwódką,  
do wyboru:   
talerz głęboki, ø 23 cm – 7,99 zł,  
talerz płytki, ø 25 cm – 9,99 zł 

talerz deserowy porcelanowy
biały z platynową obwódką, ø 20 cm

Filiżanka ze spodkiem porcelanowe
białe z platynową obwódką

kubek 
porcelanowy
biały z platynową  
obwódką, poj. 360 ml

Zestaw 3 puszek
w różnych zimowych i świątecznych  

wzorach i kolorach, 
rozmiary: mała, średnia, duża

kubek w pudełku 
Prezentowym

różne zimowe  
i świąteczne wzory,  

poj. 420 ml,
dostępne kolory: 

   

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

/PEPCOpl



Rozjaśnij 
wieczory 

za tak 
niewiele!

4 99

HIT

Świecznik
szklany, w kształcie gwiazdki,  
dostępne kolory: srebrny,  
złoty lub czerwony,  
wymiary: 10 x 10 x 8 cm

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 860 sklepów  
dostępne zawsze na www.pepco.pl

Najbliższa 22.11


