
10 zł
Koszulka  
100% bawełny lub  
z bardzo wysoką 
jej zawartością,  
z licencyjnym  
nadrukiem,  
do wyboru:  
dziewczęca,  
rozmiary: 
80-98 cm  
lub 104-134 cm  
lub chłopięca,  
rozmiary: 
80-98 cm  
lub 104-134 cm

10 zł
Legginsy
95% bawełny 
i 5% elastanu,  
dziewczęce,  
z licencyjnym 
nadrukiem, 
do wyboru  
rozmiary: 74-98 cm  
lub 104-134 cm

Zabawa  
jak z bajki!

HIT!

WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE

Oferta ważna od 25.03.2021 do 7.04.2021 lub do wyczerpania zapasów. 
W niedzielę 28 marca sklepy będą otwarte.



10 zł

Koszulka
95% bawełny i 5% elastanu,  
niemowlęca, chłopięca,  
z nadrukiem Myszki Miki,  
rozmiary: 74-98 cm

10 zł

Koszulka  
95% bawełny i 5% elastanu, 

niemowlęca, dziewczęca,  
z nadrukiem kotki Marie,  

rozmiary: 80-98 cm

10 zł

Legginsy
95% bawełny i 5% elastanu,  
niemowlęce, dziewczęce,  
z nadrukiem kotki Marie,  
rozmiary: 74-98 cm

10 zł

Legginsy
95% bawełny  
i 5% elastanu,  
niemowlęce,  
dziewczęce,  
z nadrukiem  
Myszki Minnie,  
rozmiary: 74-98 cm

10 zł

Koszulka  
95% bawełny  
i 5% elastanu, 
niemowlęca,  
dziewczęca,  
z nadrukiem  
Myszki Minnie,  
rozmiary:  
80-98 cm

15 zł

Spodnie dresowe
100% bawełny lub z bardzo 
wysoką jej zawartością,  
niemowlęce, chłopięce,  
z wiązaniem w pasie, 
z nadrukiem Myszki Miki  
lub Kaczora Donalda 
i Myszki Miki, 
rozmiary: 74-98 cm

oferta od 25.03.2021 do 7.04.2021WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE



10 zł

Koszulka  
chłopięca, do wyboru:  
100% bawełny,  
z nadrukiem Myszki Miki 
i Kaczora Donalda lub  
z bardzo wysoką  
zawartością bawełny,  
z nadrukiem Spidey  
lub motywów  
Superbohaterów Marvel, 
rozmiary: 104-134 cm

10 zł

Koszulka 
100% bawełny   
dziewczęca, z nadrukiem  
Myszki Minnie,  
rozmiary: 104-134 cm

10 zł

Koszulka  
100% bawełny  
lub z wysoką  
jej zawartością,  
dziewczęca, z nadrukiem  
Myszki Minnie i Daisy,  
rozmiary: 104-134 cm

lub legginsy 
95% bawełny i 5% elastanu,  
dziewczęce, z nadrukiem  
Myszki Minnie i Daisy, 
rozmiary: 104-134 cm

10 zł

Legginsy
95% bawełny i 5% elastanu,  
dziewczęce, z nadrukiem  
Myszki Minnie,  
rozmiary: 104-134 cm

HIT!Produkty z gazetki znajdziesz w sklepie – są oznaczone symbolem



30 zł

Dżinsy
98% bawełny  
i 2% elastanu,  
chłopięce,  
z kieszeniami,  
rozmiary:  
104-134 cm

30 zł

Spodnie
98% bawełny i 2% elastanu,  
eleganckie, z kieszeniami,  
paskiem i wywijanymi  
nogawkami,  
rozmiary: 104-134 cm

30 zł

Sukienka
dziewczęca,  

dwuwarstwowa,  
z koronkową górą  

i tiulową spódniczką,  
rozmiary: 104-134 cm

20 zł

Sukienka  
100% bawełny
dziewczęca,  
z kołnierzykiem 
i falbankami  
przy rękawkach,  
zapinana na guziki  
z przodu, z nadrukiem  
w drobne kwiatki, 
rozmiary: 104-134 cm

20 zł

Sukienka
dziewczęca, dwuwarstwowa,  
z błyszczącą podszewką  
i tiulową spódniczką, 
rozmiary: 104-134 cm

10 zł

Koszulka
100% bawełny  

lub z bardzo  
wysoką jej  

zawartością,  
chłopięca,  

z fotonadrukiem,  
rozmiary:  

104-134 cm

WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE oferta od 25.03.2021 do 7.04.2021



8 zł

Koszulka  
100% bawełny

dziewczęca, z nadrukiem,  
rozmiary: 134-170 cm

20 zł

Bluza z kapturem  
100% bawełny
chłopięca, zapinana na suwak,  
z kieszeniami z przodu,  
gładka, rozmiary: 134-164 cm

30 zł

Kamizelka
chłopięca, ze stójką,  
zapinana na suwak,   
z napisami przy kieszeniach,  
rozmiary: 134-164 cm

20 zł

Koszula
100% wiskozy, dziewczęca,  
z kołnierzykiem i z kieszonką,   
rozmiary: 134-164 cm

30 zł

Sukienka
dziewczęca, z odkrytymi  

ramionami i wycięciem  
z przodu, z ozdobnymi  

kamieniami przy dekolcie,  
rozmiary: 134-164 cm

20 zł

Sukienka 
100%  
bawełny
dziewczęca,  
z nadrukiem  
w paski i srebrnym  
napisem, 
rozmiary:  
134-164 cm

30 zł

Koszula  
100% 
bawełny
chłopięca,  
z kołnierzykiem, 
zapinana na guziki,  
z nadrukiem, 
rozmiary:  
134-164 cm

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



20 zł

Piżama*  
100% bawełny
chłopięca,  
z nadrukiem  
Jurassic World,  
rozmiary: 92-128 cm

* Produkt dostępny 
w wybranych sklepach.

8 zł

3-pak stopek
z wysoką zawartością bawełny  
i z elastanem, chłopięce,  
ze wzorem Jurassic World,  
rozmiary: 23-30 lub 31-42

10 zł

Podkoszulek  
100% bawełny
chłopięcy, z nadrukiem  
Jurassic World,  
rozmiary: 92-128 cm

10 zł

3-pak majtek  
100% bawełny
chłopięce, z nadrukiem  
Jurassic World, 
różne wzory w zestawie,  
rozmiary: 92-128 cm 

10 zł

Szorty
95% bawełny i 5% elastanu, chłopięce,  
z nadrukiem Jurassic World,  
rozmiary: 92-128 cm lub 134-176 cm

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX

WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE oferta od 25.03.2021 do 7.04.2021

HIT! Bajkowe sny, 
bajkowe poranki



10 zł

Podkoszulek
95% bawełny i 5% elastanu,  

dziewczęcy, z nadrukiem  
kotki Marie,  

rozmiary: 92-128 cm

8 zł

3-pak stopek
z wysoką zawartością  

bawełny i z elastanem,  
dziewczęce, do wyboru:  

ze wzorem kotki Marie,  
rozmiary: 23-30 

lub ze wzorem Bambi,  
rozmiary: 31-38 

15 zł

Koszula nocna  
100% bawełny

dziewczęca, z nadrukiem  
kotki Marie,  

rozmiary: 92-128 cm

25 zł

Piżama  
100% bawełny 
dziewczęca,  
z nadrukiem Bambi,  
rozmiary: 134-164 cm

20 zł

Koszula nocna  
100% bawełny
dziewczęca, z nadrukiem Bambi,  
rozmiary 134-164 cm

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX

10 zł

3-pak majtek  
100% bawełny

dziewczęce, do wyboru: 
z nadrukiem kotki Marie,  

rozmiary: 92-128 cm 
 lub z nadrukiem Bambi,  

rozmiary: 134-164 cm

Sprawdź opinie o naszej ofercie, podziel się swoim zdaniem na
@PEPCOPLFACEBOOK.COM 

/PEPCOPL

Bajkowe sny, 
bajkowe poranki



20 zł

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

30 zł

Sukienka
z miękko  
układającej się  
dzianiny,  
z nadrukiem,  
rozmiary: 36-44

40 zł

Sukienka
z dekoltem V, o prostym,  

klasycznym kroju,  
z marszczeniem z przodu,  

gładka, rozmiary: 36-44

20 zł

T-shirt  
100% bawełny
z nadrukiem Bambi,  
rozmiary: S-XXL

20 zł

T-shirt  
100% bawełny
z nadrukiem  
wróżki Dzwoneczek, 
rozmiary: S-XXL

oferta od 25.03.2021 do 7.04.2021WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE

HIT! Wiosna 
jak z bajki



40 zł

Koszula
100% wiskozy, z dekoltem V,  
z kołnierzykiem,  
z paseczkami  
do podwinięcia rękawów  
i z przedłużonym tyłem, 
rozmiary: 36-46

25 zł

Bluzka 
o luźnym kroju,  
ze ściągaczem 
i wiązaniem 
na dole,  
z nadrukiem, 
rozmiary: S-XXXL

15 zł

Spódnica 
mini
95% bawełny 
i 5% elastanu,  
z nadrukiem 
w kratkę,  
rozmiary: S-XXL

20 zł

Bluzka
typu hiszpanka, 
z wiązaniem  
przy dekolcie,  
z nadrukiem,  
rozmiary: S-XXL

50 zł

Dżinsy
98% bawełny  
i 2% elastanu,  
z kieszeniami  
i z przetarciami,  
rozmiary: 36-44

20 zł

Bluzka
z rozcięciem rękawów,   
ze złotym nadrukiem,  
rozmiary: S-XXL

HIT!

        

dostępna  
również:

Produkty z gazetki znajdziesz w sklepie – są oznaczone symbolem



15 zł

Ramka ozdobna
z różami wewnątrz  
i napisem LOVE na szybce, 
wymiary: 20 x 20 x 5 cm

100 zł

Ławka
z miękkim siedziskiem  

i z półką na buty,  
wymiary:  60 x 30 x 40 cm

60 zł

Drabinka CURVER
składana, 2-stopniowa

30 zł

Poduszka  
z poszewką  
100% bawełny, 
do wyboru  
wymiary:  
30 x 50 cm  
lub 45 x 45 cm

10 zł

Bieżnik
z wysoką zawartością bawełny,  
wymiary: 32 x 130 cm

Skrzynka
drewniana,  
z uchwytami,  
do wyboru wymiary:  
25 x 15 x 14 cm – 15 zł,
30 x 20 x 16 cm – 25 zł,
35 x 25 x 18 cm – 30 zł

15 zł

 od

30 zł

Dywan  
100%  
bawełny
wymiary: 
60 x 90 cm

TYLKO
TERAZ

  

dostępny  
również:

  

dostępna  
również:

  

dostępny  
również:

wymiary
po złożeniu:

63,5 x 49 x 18 cm

  

dostępna  
również:

WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE oferta od 25.03.2021 do 7.04.2021



30 zł

Poopsie Sparkly Critters
puszka ze zwierzakiem,  
proszkiem do robienia slime  
oraz akcesoriami

80 zł

Zestaw klocków  
Lego Friends 
salon fryzjerski  
w Heartslake 41391

30 zł

Lalka  
rowerzystka
z akcesoriami,  
do wyboru 2 zestawy

50 zł

Lalka Hairdorables  
seria 2 
do kolekcjonowania 36 laleczek z akcesoriami

40 zł

Lalka  
Lights Glitter 

 L.O.L. Surprise!
brokatowa, z 8 niespodziankami,  

dostępne różne wzory laleczek,  
do kolekcjonowania 

40 zł

Puzzle piankowe 8 szt.
z nadrukiem do wyboru: Myszka Minnie,  
Psi Patrol, Bing lub Świnka Peppa

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

HIT!
Zabawa? 
Prosta  
sprawa!



70 zł

Zestaw  
klocków  
Lego City 
furgonetka 
z lodami

60 zł

Zestaw  
klocków  
Lego Classic
221 elementów

50 zł

Gra zręcznościowa  
Match Psi Patrol
rozwija pamięć i koncentrację

20 zł

Pistolet na wodę
dł. 51 cm, poj. 1,2 l

50 zł

Pluszak Psi Patrol  
60 cm
do wyboru: Chase,  
Marshall lub Skye

50 zł

Autko zdalnie  
sterowane 

Psi Patrol 
do wyboru: Chase  
– autko policyjne 

lub Marshall – autko  
strażackie, baterie są  

sprzedawane  
oddzielnie

@PEPCOPL

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

BĄDŹ NA BIEŻĄCO POZNAJ NOWE PRODUKTY KUPUJ BEZ OBAW

FACEBOOK.COM 
/PEPCOPL

PEPCO.PL DOŁADOWANIA KART 
TELEFONICZNYCH 

KRAJOWYCH 
I ZAGRANICZNYCH

ELEKTRONICZNE 
KARTY 

PODARUNKOWE

APLIKACJA 
MOBILNA 

PEPCO

MASZ 30-DNIOWE 
PRAWO DO ZWROTU 

* REGULAMIN  
ZWROTÓW  
DOSTĘPNY  

NA WWW.PEPCO.PL

30
WIĘCEJ ZA MNIEJ 
...CODZIENNIE



Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download

