WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE

DOBRANE
PARY

HIT!

20

zł

Koszulki
lub szorty

100% bawełny
lub z wysoką
jej zawartością,
z licencyjnym
nadrukiem,
damskie,
rozmiary:
S-XXL,
lub męskie,
rozmiary:
M-XXL

10

zł

Koszulki
lub szorty

100% bawełny lub
z bardzo wysoką
jej zawartością,
z licencyjnym
nadrukiem,
dziewczęce
lub chłopięce,
rozmiary:
104-134 cm

Oferta ważna od 6.05.2021 do 19.05.2021 lub do wyczerpania zapasów.

WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE

oferta od 6.05.2021 do 19.05.2021

Koszulka lub szorty
100% bawełny lub z wysoką
jej zawartością, damskie,
z nadrukiem Myszki Minnie,
rozmiary: S-XXL

20

zł

10

zł

Koszulka
lub szorty
100% bawełny
lub z bardzo
wysoką jej
zawartością,
dziewczęce,
z nadrukiem
Myszki Minnie,
rozmiary:
104-134 cm

20

zł

Koszulka lub szorty
100% bawełny lub z wysoką
jej zawartością, damskie,
z nadrukiem
101 dalmatyńczyków,
rozmiary: S-XXL

Koszulka lub szorty
100% bawełny lub z bardzo
wysoką jej zawartością,
dziewczęce, z nadrukiem
101 dalmatyńczyków,
rozmiary: 104-134 cm

zł

Koszulka
lub szorty

zł

100% bawełny lub
z bardzo wysoką
jej zawartością,
chłopięce,
z nadrukiem
Myszki Miki,
rozmiary:
104-134 cm

zł

20

10

Koszulka
lub szorty

10

10

zł

Koszulka
lub szorty

100% bawełny lub
z bardzo wysoką
jej zawartością,
chłopięce,
z nadrukiem motywów
Superbohaterów Marvel,
rozmiary: 104-134 cm

z wysoką zawartością
bawełny, męskie,
do wyboru: koszulka
z nadrukiem motywów
Superbohaterów
Marvel lub szorty
z haftowaną
naszywką Marvel,
rozmiary: M-XXL

Produkty z gazetki znajdziesz w sklepie – są oznaczone symbolem

HIT!

Top
100% bawełny
dziewczęcy,
z falbankami
na ramionach,
gładki,
rozmiary:
104-134 cm

6

10

zł

zł

5

zł

Szorty
100%
bawełny

dziewczęce,
z gumą w pasie,
z nadrukiem
w kropeczki,
rozmiary:
104-134 cm

dostępna
również:

Top
100% bawełny

dziewczęcy,
na ramiączkach,
z gumą wszytą w dekolt,
z nadrukiem,
rozmiary: 104-134 cm

Spódniczka

z bardzo wysoką zawartością bawełny,
dziewczęca, z gumą w pasie
i z nadrukiem w kropki,
rozmiary: 104-134 cm

Koszulka
100% bawełny
organicznej
chłopięca, w paski,
z nadrukiem,
rozmiary: 104-134 cm

10

zł

10

zł

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

10

zł

Szorty

z mikrofibry,
chłopięce,
z nadrukiem
na nogawce,
rozmiary:
104-134 cm

6

zł

WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE

oferta od 6.05.2021 do 19.05.2021

15

zł

Czapka

20

zł

z daszkiem,
z aplikacją,
z regulowanym
zapięciem z tyłu,
obwód: 54-56 cm

Body

95% bawełny
i 5% elastanu,
dziewczęce,
z koronką
na ramionach,
rozmiary:
134-170 cm

10

zł

Koszulka
100%
bawełny

dostępna
również:

10

zł

Koszulka
100%
bawełny

dziewczęca,
z nadrukiem,
rozmiary:
134-170 cm

chłopięca,
z nadrukiem,
rozmiary:
134-170 cm

30

zł

Szorty
dżinsowe

25

zł

Szorty dżinsowe

z wysoką zawartością bawełny i z elastanem,
dziewczęce, z 5 kieszeniami i z wywiniętymi nogawkami,
rozmiary: 134-164 cm

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

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

15

20

zł

zł

Top
100% bawełny
o luźnym kroju
z owalnym dołem,
z nadrukiem,
rozmiary: S-XXL

40

zł

Spodnie
dżinsowe
100% bawełny
z cienkiego dżinsu,
o luźnym kroju,
z kieszeniami,
z gumą w pasie
i w dole nogawek,
rozmiary: 36-44

Szorty

100% wiskozy,
o luźnym kroju,
z kieszeniami
i wiązaniem
w pasie,
z nadrukiem,
rozmiary: 34-42

20

zł

Szorty

100% wiskozy,
o luźnym kroju,
z kieszeniami
i wiązaniem
w pasie, gładkie,
rozmiary: 34-42

dostępne również:

40

zł

Sukienka
dżinsowa
100% bawełny

Tenisówki
espadryle
sznurowane,
rozmiary: 36-41

30

zł

z cienkiego dżinsu,
z marszczeniem przy
dekolcie, z wiązaniami
i wycięciem
na rękawkach,
z paskiem,
rozmiary: 36-44
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Bluzka

95% wiskozy
i 5% elastanu,
o luźnym kroju,
z dekoltem V
i ściągaczem
z wiązaniem na dole,
rozmiary: S-XXL

15

20

zł

Kapelusz

pleciony, z dużym
rondem, z tiulową wstążką,
rozmiar uniwersalny

Klapki

z kokardą,
rozmiary: 36-41

zł

25

zł

Szorty
dżinsowe

z wysoką zawartością
bawełny i z elastanem,
z 5 kieszeniami
i z wywiniętymi
nogawkami,
rozmiary: 34-42

dostępne
również:

30

zł

Szorty dżinsowe
100% bawełny

z cienkiego dżinsu, z wiązaniem
w pasie, z kieszeniami,
rozmiary: 34-42

30

zł

15

zł

Top
100% bawełny
o luźnym kroju
z owalnym dołem,
z nadrukiem,
rozmiary: S-XXL

25

zł

Bluzka

z dwuwarstwowym
przodem z koronką,
z bawełnianym
spodem,
rozmiary: S-XXL

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

20

zł

15

zł

Top

95% bawełny
i 5% elastanu,
z dekoltem V
z przodu i z tyłu,
z nadrukiem,
rozmiary: S-XXL

30

zł

12

zł

Kapelusz
pleciony,
z lamówką
z kokardą,
rozmiar
uniwersalny

Spódnica

100% wiskozy, długa, luźna,
marszczona w pasie,
z wiązaniem, rozmiary: S-XXL

40

zł

Spodnie
dżinsowe

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

15

zł

Sandały

z pomponem,
rozmiary: 36-41

15.HBD.72729 HOHENSTEIN

Spódnica mini

@PEPCOPL

z wiązaniem w pasie,
miękka, dopasowująca się
do sylwetki, rozmiary: S-XXL

WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE

oferta od 6.05.2021 do 19.05.2021

8

SHGO 045544 TESTEX

zł

Podkoszulek lub
2-pak szortów

3-pak stopek

z wysoką zawartością bawełny,
poliamidem i elastanem, dziewczęce,
ze wzorami 101 dalmatyńczyków,
rozmiary: 31-38

95% bawełny i 5% elastanu,
dziewczęce, z nadrukiem
101 dalmatyńczyków,
rozmiary: 92-128 cm

10

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

zł

10

zł

2-pak szortów

95% bawełny i 5% elastanu, dziewczęce,
z nadrukiem 101 dalmatyńczyków,
rozmiary: 134-164 cm

8

zł

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

3-pak stopek

z wysoką zawartością bawełny,
poliamidem i elastanem, dziewczęce,
ze wzorami 101 dalmatyńczyków,
rozmiary: 23-30

SHGO 045544 TESTEX

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

3-pak majtek
100% bawełny

chłopięce, z nadrukiem Spider-man,
rozmiary: 92-128 cm

lub szorty

95% bawełny i 5% elastanu,
chłopięce, z nadrukiem
Spider-man, rozmiary: 92-128 cm

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

10

zł

8
od

zł

SHGO 045544 TESTEX

8

zł

3-pak stopek

z wysoką zawartością bawełny,
poliamidem i elastanem,
chłopięce, ze wzorami Spider-man,
rozmiary: 23-30

3-pak stopek

z wysoką zawartością bawełny,
poliamidem i elastanem,
chłopięce, ze wzorami Animal Planet,
rozmiary: 31-42 – 8 zł

lub szorty

95% bawełny i 5% elastanu,
chłopięce, z nadrukiem
i napisem na gumie Animal Planet,
rozmiary: 134-176 cm – 10 zł

SHGO 045544 TESTEX

Produkty z gazetki znajdziesz w sklepie – są oznaczone symbolem

10
od

dostępny
również:

zł

Rampers
100%
bawełny

niemowlęcy,
dziewczęcy,
do wyboru:
z nadrukiem
w kwiatki,
rozmiary:
62-80 cm – 10 zł
lub dżinsowy,
z nadrukiem w wisienki,
rozmiary: 62-80 cm – 20 zł

15

dostępne
również:

zł

Kombinezon
100% bawełny

niemowlęcy, dziewczęcy,
z kokardką i gumką w pasie,
z nadrukiem Myszki Minnie
lub Myszki Minnie i Daisy,
rozmiary: 74-98 cm

Body

95% bawełny i 5% elastanu,
niemowlęce, rozmiary: 62-92 cm,
do wyboru: dziewczęce, z nadrukiem
Kubuś i przyjaciele, lub chłopięce,
z nadrukiem Myszka Miki i przyjaciele

15

zł

20

zł

20

zł

2-pak body
100% bawełny

niemowlęce,
dziewczęce, z falbankami
na ramionach, z nadrukiem,
różne wzory w zestawie,
rozmiary: 62-92 cm

Komplet
niemowlęcy
100%
bawełny
chłopięcy,
w zestawie:
koszulka
z nadrukiem
Myszki Miki
i gładkie szorty,
rozmiary:
74-98 cm

HIT!

WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE
Butelka

do zimnych napojów,
plastikowa, z chłodzącymi
kostkami, 12 szt., poj. 1,5 l

8

oferta od 6.05.2021 do 19.05.2021

Słój

do zimnych napojów,
z kranikiem, plastikowy,
z nadrukiem, poj. 3,8 l

15

zł

zł

60

zł

Komplet
sztućców 24 szt.
w zestawie: 6 łyżek,
6 widelców, 6 noży
i 6 łyżeczek, ze stali
nierdzewnej, z rączkami
z tworzywa
z kolorowym wzorem

8

zł

Puszka

metalowa,
z nadrukiem,
wymiary:
12 x 12 x 16,8 cm

30

zł

Torba plażowa

z izolacją z folii wewnątrz,
zapinana na suwak,
wymiary: 62 x 38 x 13 cm

10

zł

Pudełko
składane

z nadrukiem, wymiary:
30 x 30 x 30 cm

Skorzystaj z komfortowych zakupów!
Masz 30 dni na zmianę zdania i zwrot zakupionych produktów*
dostępna również
druga wersja
kolorystyczna
zastawy:

25

zł

7

Salaterka

z barwionego szkła,
z wytłaczanym wzorem,
ø 23 cm, poj. 2,2 l,
można myć w zmywarce

zł

6

zł

Kieliszek

Dzbanek

do wina i zimnych napojów,
z barwionego szkła,
z wytłaczanym wzorem,
poj. 320 ml, można myć w zmywarce

do zimnych napojów,
z barwionego szkła,
z wytłaczanym wzorem,
poj. 1,3 l,
można myć w zmywarce

Salaterka

z barwionego szkła,
z wytłaczanym wzorem,
ø 14 cm, poj. 360 ml,
można myć w zmywarce

7

zł

8

zł

Butelka

do zimnych
napojów,
plastikowa,
z chłodzącymi
kostkami,
12 szt., poj. 1,5 l

15

zł

8

zł

Słój

do zimnych napojów,
z kranikiem, plastikowy,
przezroczysty, bezbarwny,
różowy lub niebieski,
poj. 4 l

30

zł

Szklanka

do zimnych napojów,
z barwionego szkła,
z wytłaczanym wzorem,
poj. 350 ml, można myć
w zmywarce

30

Komplet
4 słomek

metalowe, barwione,
w zestawie: 2 szt. proste,
2 szt. zakrzywione,
szczoteczka

Ramka
na zdjęcie

Pudełko
składane

o wymiarach:
15 x 20 cm

7

z nadrukiem,
wymiary:
30 x 30 x 30 cm

10

zł

dostępna
również:

zł

Latarnia

z szybkami, z uchwytem,
do wyboru wymiary:
12 x 12 x 28 cm – 30 zł,
18 x 18 x 47 cm – 50 zł

30
od

zł

20

zł

Osłonka
wisząca

z plecioną makramą,
z uchwytem
do zawieszenia

15

zł

30

zł

Osłonka
na doniczkę
ceramiczna,
z wytłaczanym
wzorem, ø 15 cm,
wys. 14,5 cm

Pojemnik na ciasto CURVER

z tacką z uchwytami wewnątrz, do wyboru:
z tacką na muffiny lub na placek, z pokrywą
z uchwytem, wymiary: 29 x 45 x 12 cm

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

TYLKO
TERAZ

POZNAJ NOWE PRODUKTY

KUPUJ BEZ OBAW

30
WIĘCEJ ZA MNIEJ
...CODZIENNIE

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

