
legginsy 
z elastanem, dziewczęce,  
dostępne różne  
wzory i kolory, 
rozmiary: 104-134 cm

9 99

spodnie dresowe
chłopięce, dostępne różne kolory,  
rozmiary: 104-134 cm

19 99

HIT
SZUKAJ 
W SKLEPACH

Oferta ważna  
w dniach

25.06-09.07 
2020

lub do wyczerpania zapasów

Lato niskich cen!      
JESZCZE WIĘCEJ 

ZA MNIEJ!



19 99
SPODNIE DRESOWE

chłopięce,  
dostępne różne wzory, 
rozmiary: 134-164 cm

19 99

SPODNIE  
DRESOWE

chłopięce,  
dostępne różne wzory, 
rozmiary: 104-134 cm

9 99 KOSZULKA
chłopięca,  
dostępne różne wzory, 
rozmiary: 134-164 cm

7 99
KOSZULKA

chłopięca, 
 dostępne różne wzory, 

rozmiary: 104-134 cm

9 99
KOSZULKA

dziewczęca,  
dostępne różne wzory, 
rozmiary: 134-164 cm

7 99
KOSZULKA
dziewczęca, dostępne różne wzory, 
rozmiary: 104-134 cm

7 99 LEGGINSY
z elastanem, dziewczęce, 
dostępne różne wzory,  
rozmiary: 134-164 cm

9 99LEGGINSY
z elastanem, 
dziewczęce, 

dostępne różne wzory,  
rozmiary: 104-134 cm

Bądź na bieżąco: aktualna gazetka, galeria inspiracji i mapa sklepów
już teraz w aplikacji mobilnej pepco!



9 99

T-SHIRT
męski, dostępne 
różne kolory, 
rozmiary: M-XXXL

9 99

T-SHIRT  
100% bawełny

damski, 
z okrągłym dekoltem,  

z modnym nadrukiem,  
rozmiary: S-XXXL

29 99

Spódnica  
dżinsowa 

z elastanem, damska,  
z 5 kieszeniami,  

rozmiary: S-XXL

29 99

Jeggingsy
z wysoką  

zawartością  
bawełny,  

z elastanem,  
damskie,  

z kieszeniami  
z tyłu, dostępne  

różne kolory,  
rozmiary: 36-44

29 99

SPODNIE DRESOWE
męskie, dostępne  
różne kolory, 
rozmiary: M-XXL

9 99TOP
95% bawełny i 5% elastanu, damski,  

różne kolory i rodzaje,  
rozmiary: S-XXL 

@pepcopl facebook.com 
/PEPCOpl

sprawdź opinie o naszej ofercie, podziel się swoim zdaniem na



komfort
w dobrej cenie!

Majtki 3-pak 
dziewczęce, różne wzory,

rozmiary: 92-164 cm 
   6 99

skarpetki 3-pak 
dziewczęce, różne wzory,

rozmiary: 23-38 
   4 99

szorty 2-pak 
damskie, różne wzory, rozmiary: S-XXL 

   

7 99

skarpetki 3-pak 
damskie, różne wzory, rozmiary: 35-41 

   

4 99

Majtki 3-pak 
chłopięce, różne wzory,

rozmiary: 92-164 cm 
   6 99

Sprawdź w swoim sklepie PEPCO, które produkty  
są dostępne w wyprzedażowych cenach

@pepcopl facebook.com 
/PEPCOpl

sprawdź opinie o naszej ofercie, podziel się swoim zdaniem na



W Y P R Z E D A Ż
DO

Sprawdź w swoim sklepie PEPCO, które produkty  
są dostępne w wyprzedażowych cenach

Aktualne oferty i mnóstwo inspiracji na www.pepco.pl Jesteśmy też na
@pepcopl facebook.com 

/PEPCOpl

Więcej za mniej... codziennie



@pepcopl facebook.com 
/PEPCOpl

sprawdź opinie o naszej ofercie, podziel się swoim zdaniem na

kule świetlne LED 10 szt.
dł. 165 cm, dostępne różne kolory, 
baterie są sprzedawane oddzielnie 9 99

SZTUCZNA ROŚLINKA
w ceramicznej doniczce,  
dostępne różne wzory i kolory, 
ø 9 cm, wys. 18 cm

9 99

Sztuczna roślinka
w ozdobnej doniczce,

dostępne różne wzory i kolory,
do wyboru: ø 5,8 cm, wys. 8,5 cm – 3,99 zł 

lub ø 11 cm, wys. 17 cm – 9,99 zł

3 99
od

pudełka 2-pak
kartonowe, różne kolory i wzory, do wyboru:
33 x 23,5 x 17 cm (A4) – 4,99 zł, 37 x 27 x 21 cm – 7,99 zł,  
47 x 31 x 21 cm – 9,99 zł, 47 x 31 x 32 cm – 14,99 zł  

        

ramkA na zdjęcie
różne kolory, do wyboru: 
13 x 18 cm – 2,99 zł, 
15 x 20 cm – 3,99 zł, 
2-pak 10 x 15 cm – 4,99 zł, 
20 x 30 cm – 6,99 zł, 
30 x 40 cm – 9,99 zł 

        

2 99
od

4 99
od

MNÓSTWO 
POMYSŁÓW
Do TWOJEGO DOMU 
za tak niewiele!



Świeczki t-lighty 
zapachowe, 18 szt.
   

4 99
zestaw  
6 wieszaków
plastikowe
   

4 99

POSZEWKA
ze sztucznego futerka, 
wymiary: 40 x 40 cm

          

9 99

podgrzewacze  
30 szt.
czas palenia jednej szt. ok. 4 godz.

3 99

7 99

19 99

KOC
z polaru,  
wymiary: 130 x 160 cm

        

KOC
z mikrofibry, 

wymiary: 130 x 170 cm  

         

@pepcopl facebook.com 
/PEPCOpl

teraz w ofercie elektroniczne karty podarunkowe i paysafecard



Stylowe
inspiracje
w niskiej cenie!

kubek PORCELANOWY 
dostępne dwa wzory, poj. 380 ml, 

można myć w zmywarce 

   

4 99

kubek PORCELANOWY 
w kwiaty, dostępne dwa wzory, poj. 350 ml, 
można myć w zmywarce7 99

Zestaw 
słoiczkóW
4 szt. po 190 ml

4 99

zestaw  
KUBKÓW do LATTE

przezroczyste szkło, 
2 szt. po 270 ml, 

można myć w zmywarce

7 99

5 99
komplet szklanek
niskie, 
3 szt. po 250 ml 

7 99
komplet  

szklanek
wysokie,

3 szt. po 350 ml 3 99
mata stołowa
ø 38 cm

7 99

Komplet kieliszków 
3 szt. po 395 ml 

Bądź na bieżąco: aktualna gazetka, galeria inspiracji i mapa sklepów
już teraz w aplikacji mobilnej pepco!

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 00.00.2020 Do 00.00.2020



zestaw 3 ścierek 
Kuchennych 
wymiary: 45 x 65 cm
   

9 99

zestaw  
4 słoiczków

z zakrętkami,
poj. 190 ml

   

4 99

ku c h e n n e
i n s p i r a c j e

więcej 
za mniej

...codziennie

PŁATNOść 
KARTĄ

GWARANCJA 
ZWROTU GOTÓWKI

bez prowizji
doładujesz telefon
każdej sieci!

PROFESJONALNA 
OBSŁUGA

PRZYSTOSOWANA 
RÓWNIEŻ  

DO INDUKCJI

Kpl. sztućców  
24 szt. 
z plastikowymi rączkami

      
29 99

Patelnia
z nieprzywierającą powłoką,   

do wyboru:
ø 20 cm – 14,99 zł, 
ø 24 cm – 19,99 zł,
ø 28 cm – 24,99 zł

14 99
od

Bądź na bieżąco: aktualna gazetka, galeria inspiracji i mapa sklepów
już teraz w aplikacji mobilnej pepco!

Oferta w sklepach może  
różnić się pod względem ilości  

i dostępności asortymentu.


