WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE

Koszula

100% wiskozy, z dekoltem V
i z rękawami zakończonymi
gumką, z nadrukiem,
rozmiary: 36-46

30

Wiosenny
styl

zł

dostępne wzory:

Dżinsy

z wysoką zawartością
bawełny i z elastanem,
z kieszeniami,
z wysokim stanem,
rozmiary: 36-44

HIT!

30

zł

dostępne kolory:

Oferta ważna od 18.03.2021 do 24.03.2021 lub do wyczerpania zapasów.

WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE

oferta od 18.03.2021 do 24.03.2021

25

dostępne
również:

zł

T-shirt 100% bawełny
© 2021 Frida Kahlo Corporation

z aplikacją, z cekinami
i koralikami lub z perełkami
i kwiatami, z licencją Fridy Kahlo,
rozmiary: S-XXL

30

zł

Koszula

100% wiskozy, z dekoltem V
i z rękawami zakończonymi
gumką, z nadrukiem,
rozmiary: 36-46

40

zł

20

zł

Sukienka
dżinsowa

z wysoką zawartością
bawełny i z elastanem,
zapinana na guziki
na całej długości,
rozmiary: 36-44

T-shirt
100% bawełny
z fotonadrukiem,
rozmiary: S-XXXL

dostępne
kolory:

17

zł

T-shirt

z dekoltem V i z ozdobnym
wykończeniem przy dekolcie,
rozmiary: S-XXXL

15

zł

T-shirt

o luźnym kroju,
z zaokrąglonym dołem
i przedłużonym tyłem,
rozmiary: S-XXXL

Produkty z gazetki znajdziesz w sklepie – są oznaczone symbolem

HIT!

25

Legginsy

95% bawełny i 5% elastanu,
dziewczęce, z nadrukiem,
rozmiary: 134-164 cm

zł

15

Sukienka

100% wiskozy, dziewczęca, zapinana z przodu
na guziczki, z kokardką w pasie, z nadrukiem,
rozmiary: 134-164 cm

zł

30

zł

Koszula
100%
bawełny

chłopięca,
z kołnierzykiem,
kieszonką
i z paseczkami
do wywinięcia
rękawów,
rozmiary:
134-170 cm

15

dostępne
wzory:

zł

Koszulka
100%
bawełny

dziewczęca,
z surowym
wykończeniem
rękawków,
z nadrukiem,
rozmiary:
134-164 cm

20

zł

Spodnie

50

zł

Dżinsy

z wysoką zawartością
bawełny i z elastanem,
dziewczęce, z kieszeniami,
z haftowanymi kwiatkami,
rozmiary: 134-164 cm

98% bawełny
i 2% elastanu,
chłopięce,
z kieszeniami,
rozmiary:
134-164 cm

WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE

oferta od 18.03.2021 do 24.03.2021

25

30

z bardzo wysoką
zawartością
bawełny,
dziewczęca,
z tiulową
spódniczką,
z nadrukiem
Myszki Minnie,
rozmiary:
104-134 cm

chłopięce,
na szelkach,
z kieszeniami
i z wywijanymi
nogawkami,
rozmiary:
104-134 cm

zł

zł

Sukienka

HIT!

Spodnie
100%
bawełny

Wygodne ubrania
na każdą okazję

10

zł

Koszulka

dostępne
kolory:

100% bawełny lub
z bardzo wysoką
jej zawartością,
chłopięca, w paski,
z nadrukiem,
rozmiary: 104-134 cm

10

zł

dostępne kolory:

Koszulka
100%
bawełny
organicznej
dziewczęca,
z kieszonką,
z nadrukiem,
rozmiary:
104-134 cm

dostępne
kolory:

dostępne
kolory:

15

zł

20

zł

Spódniczka

dziewczęca, plisowana,
z gumą w pasie, z nadrukiem,
rozmiary: 104-134 cm

Spodnie dresowe
100% bawełny

chłopięce, z kieszeniami,
wiązaniem w pasie
i z nadrukiem na nogawce,
rozmiary: 104-134 cm

Bądź na bieżąco: aktualna gazetka, inspiracje i mapa sklepów
dostępne w aplikacji mobilnej

35

15

zł

Komplet
niemowlęcy
100% bawełny

zł

Koszula
100% bawełny

dziewczęcy, w zestawie:
bluza dżinsowa
z aplikacją i sukienka
z nadrukiem,
rozmiary: 74-98 cm

niemowlęca,
dziewczęca,
z haftem i kieszonką
w kształcie
serca, z wiązaniem
na dole,
rozmiary: 74-98 cm

15

zł

Spódniczka

niemowlęca, dziewczęca,
dwuwarstwowa, tiulowa,
z gumką w pasie, z nadrukiem,
rozmiary: 74-98 cm

40

zł

Komplet niemowlęcy
100% bawełny

chłopięcy, w zestawie:
koszula z muchą i spodnie
na szelkach, rozmiary: 74-98 cm

dostępne
kolory:
dostępne
kolory:

15

zł

Koszula 100% bawełny
niemowlęca, chłopięca,
z kołnierzykiem, z nadrukiem,
rozmiary: 74-98 cm

Spodnie 100% bawełny
niemowlęce, chłopięce,
z kieszeniami, do wyboru:
z nadrukiem moro lub gładkie,
z paskiem, rozmiary: 74-98 cm

25

zł

WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE

oferta od 18.03.2021 do 24.03.2021

10

dostępne wzory:

zł

dostępne
wzory:

3-pak
skarpetek

z wysoką
zawartością
bawełny
i z elastanem,
do wyboru:
dziewczęce,
ze wzorem
Myszki Minnie
lub chłopięce,
ze wzorem
Myszki Miki,
rozmiary:
0-15, 15-18, 18-24

10

dostępny
zestaw
chłopięcy:

zł

Komplet
niemowlęcy
100% bawełny

do wyboru: dziewczęcy,
w zestawie:
body z falbanką
i legginsy z nadrukiem
lub chłopięcy,
w zestawie:
body z nadrukiem
i legginsy z aplikacją,
rozmiary: 62-92 cm

Legginsy

niemowlęce, do wyboru: 95% bawełny i 5% elastanu,
dziewczęce, z nadrukiem Bambi lub Myszka Minnie lub
100% bawełny, chłopięce, z nadrukiem Król Lew
lub Myszka Miki, rozmiary: 56-86 cm

20

15

zł

zł

Pajac

niemowlęcy,
z nadrukiem,
do wyboru:
100% bawełny,
dziewczęcy,
lub z wysoką
zawartością
bawełny,
chłopięcy,
rozmiary:
62-92 cm

dostępny
2-pak
dziewczęcy:

25

zł

2-pak body
100% bawełny

niemowlęce, do wyboru:
chłopięce, z nadrukiem Myszki Miki
lub dziewczęce, z nadrukiem
Myszki Minnie,
rozmiary: 62-92 cm

Sprawdź opinie o naszej ofercie, podziel się swoim zdaniem na
FACEBOOK.COM
/PEPCOPL

@PEPCOPL

5

zł

Dekoracje
wielkanocne

do wyboru:
zestaw 2 ptaków,
wymiary: ok. 9,5 x 3,5 x 4,5 cm
lub zestaw 6 jajek, z piórkami
i z zawieszkami, ø 6 cm
lub dekoracja w szkle,
z zawieszką, wys. ok. 8 cm

Poczuj
Wielkanoc!

HIT!

Dekoracja

ceramiczna, z perłowym
wykończeniem,
do wyboru: rodzina
zajączków, kolory:
zielony lub biały – 8 zł,
duży zając, biały
lub srebrny, ø 13,5 cm,
wys. 20 cm – 15 zł

Dekoracja

ceramiczna,
do wyboru:
jajko złote lub srebrne,
ø 7,7 cm, wys. 11 cm
lub perłowe
z efektem ombre,
ø 7,8 cm, wys. 10,5 cm

5

10

zł

8
od

zł

zł

Wianek
wielkanocny
ø 35 cm

dostępny
również:

Dekoracja

ceramiczna,
zając z jajkiem
i z metalowymi
uszkami w kolorach
złotym lub srebrnym,
wymiary:
ø 5 cm, wys. 15,5 cm

8

zł

4
od

Dekoracja
zł

ceramiczna, do wyboru:
mały zajączek,
złoty lub srebrny – 4 zł,
duży zając, złoty
lub srebrny,
wys. ok. 18 cm – 10 zł

WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE

10
od

zł

oferta od 18.03.2021 do 24.03.2021

dostępne kolory:

Miska
stalowa

malowana,
do wyboru:
ø 19 cm – 10 zł,
ø 23 cm – 15 zł

dostępne
kolory:

20
od

zł

Stolnica silikonowa

z nadrukiem, wymiary do wyboru:
40 x 50 cm – 20 zł,
50 x 70 cm – 30 zł

Naczynie
żaroodporne

wymiary: 34,4 x 22,3 x 6,1 cm

20

zł

30

zł

Blacha

prostokątna, wymiary: 38,5 x 24,5 x 5 cm
lub tortownica, okrągła, z pokrywą z uchwytem,
ø 24 cm, wys. 6,8 cm

Ceramika stołowa

do wyboru: kubek, poj. 480 ml,
talerz deserowy, ø 19 cm
lub salaterka, ø 14 cm, poj. 700 ml

8

zł

15

zł

Słoik

z ozdobną ceramiczną pokrywką
z zającem i wstążeczką, poj. 1 l

HIT!

Produkty z gazetki znajdziesz w sklepie – są oznaczone symbolem

Ceramika stołowa

z kwiatowym wzorem i z nieregularnym brzegiem, do wyboru:
talerz deserowy, ø 21 cm – 8 zł,
salaterka, ø 14 cm, poj. 700 ml – 8 zł,
filiżanka, poj. 230 ml, ze spodkiem, ø 15,5 cm – 10 zł,
talerz płytki, ø 27 cm – 12 zł,
nadają się do mycia w zmywarce

Kubek

ceramiczny,
poj. 350 ml,
nadaje się do mycia
w zmywarce

dostępny
również:

8
od

8

zł

zł

dostępna
również:

8
od

zł

Komplet sztućców 24 szt.

Ceramika stołowa

biała, z nieregularnym brzegiem, do wyboru:
talerz deserowy, ø 21 cm – 8 zł,
salaterka, ø 14 cm, poj. 700 ml – 8 zł,
filiżanka, poj. 230 ml, ze spodkiem, ø 15,5 cm – 10 zł
talerz płytki, ø 27 cm – 12 zł,
nadają się do mycia w zmywarce

Obrus

wymiary:
140 x 180 cm

wykonane ze stali nierdzewnej,
z delikatnym kwiatowym zdobieniem,
w komplecie: 6 łyżeczek, 6 noży,
6 widelców, 6 łyżek stołowych

60

20

zł

zł

30

zł

Deska do serwowania

z łopatką, nożykiem i szpikulcem
w zestawie, wymiary: 28,5 x 38 cm

WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE

oferta od 18.03.2021 do 24.03.2021

Akcesoria łazienkowe

ceramiczne, z wytłaczanym kwiatowym
wzorem, do wyboru:
kubek na szczoteczki do zębów – 8 zł,
dozownik do mydła – 10 zł,
pojemnik na waciki, z przykrywką – 10 zł

8
od

zł

15
od

zł

Ręcznik
100% bawełny

500 gsm, wymiary do wyboru:
50 x 100 cm – 15 zł,
70 x 140 cm – 30 zł,
można prać w 60°C

25

zł

Szczotka
do wc

z ceramiczną
podstawą
z wytłaczanym
kwiatowym
wzorem

Dywanik łazienkowy
z nadrukiem,
wymiary: 45 x 75 cm

25

zł

Skorzystaj z komfortowych zakupów!
Masz 30 dni na zmianę zdania i zwrot zakupionych produktów*

Storczyk

sztuczny, w doniczce,
ø 10 cm, wys. 56 cm

50

Dodatki
w wiosennym
stylu

zł

HIT!

35

zł

Lampa
stołowa
z abażurem
z materiału,
ø 18 cm,
wys. 41 cm

8

Osłonka na doniczkę

zł

35

zł

80

zł

Komoda

drewniana, z plecionymi
koszykami z wyściółką
z materiału, wymiary:
30 x 27,5 x 67,5 cm

cementowa, z wytłaczanym
wzorem, ø 15 cm, wys. 12,5 cm

Latarnia

metalowa,
z szybkami
i z uchwytem,
wymiary:
16 x 16 x 33,5 cm

20

zł

30

Osłonka na doniczkę
na metalowym stojaku,
wymiary: 16 x 16 x 30 cm

40

dostępne wzory:

Trawa dekoracyjna
z kwiatami, sztuczna,
ø 10 cm, wys. 45 cm

zł

10

Zasłony kpl. 2 szt.
z metalowymi kółkami
do zawieszenia,
przepuszczające światło,
wymiary: 140 x 240 cm

zł

dostępne
kolory:

50

zł

Komplet
pościeli satynowej
100% bawełny, wymiary:
poszewka na kołdrę:
140 x 200 cm,
poszewka na poduszkę:
70 x 80 cm,
można prać w 60°C

10

zł

dostępny również:

TYLKO
TERAZ

dostępny również zestaw:

Poszewki
kpl. 2 szt.
wymiary:
40 x 40 cm

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

WIĘCEJ ZA MNIEJ
...CODZIENNIE

POZNAJ NOWE PRODUKTY

KUPUJ BEZ OBAW

30
APLIKACJA
MOBILNA
PEPCO

FACEBOOK.COM
/PEPCOPL

@PEPCOPL

PEPCO.PL

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
TEL.: +48 61 62 88 999 E-MAIL: KLIENT@PEPCO.EU

DOŁADOWANIA KART
TELEFONICZNYCH
KRAJOWYCH
I ZAGRANICZNYCH

ELEKTRONICZNE
KARTY
PODARUNKOWE

MASZ 30-DNIOWE
PRAWO DO ZWROTU
* REGULAMIN
ZWROTÓW
DOSTĘPNY
NA WWW.PEPCO.PL

Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie
ding.pl

