
60 zł

Jeździk-auto  
puszczające  
bańki mydlane
ze schowkiem, do wyboru: 
straż pożarna lub auto policyjne, 
płyn do baniek jest sprzedawany  
oddzielnie

50 zł

Namiot tipi  
Psi Patrol 
lub Minnie
wymiary:  
100 x 100 x 140 cm

HIT!

dostępne  
również:

   

dostępny  
również:

   

Oferta ważna od 20.05.2021 do 2.06.2021 lub do wyczerpania zapasów.

WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE



40 zł

Zestaw klocków  
Lego Technic 42102 
traktor Claas, dla dzieci  
powyżej 7. roku życia

70 zł

Zestaw klocków  
Lego Duplo 10955

pociąg ze zwierzątkami, w zestawie: 4 wagoniki  
i zwierzątka: słonik, tygrysek, żyrafa, panda, 

dla dzieci powyżej 18. miesiąca życia 

80 zł

Zestaw klocków Lego City 60273
policyjny pościg za wiertnicą,  

w zestawie: radiowóz, wiertnica i figurki,  
dla dzieci powyżej 5. roku życia80 zł

Zestaw klocków  
Lego Friends 41691

w zestawie: świetlica dla psów do złożenia, 
laleczki i akcesoria,  dla dzieci powyżej 6. roku życia

50 zł

Basen 
nadmuchiwany,  
ø 180 cm, wys. 43 cm, 
dla dzieci powyżej  
3. roku życia 

HIT!

oferta od 20.05.2021 do 2.06.2021WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE



30 zł

Koc 
z nadrukiem  
Loli z Looney Tunes, 
wymiary: 130 x 170 cm 

12 zł

Kosz
z siateczki, 
składany, 
z uchwytami, 
z nadrukiem 
Myszki Miki 
lub Myszki Minnie,  
wymiary: 
35 x 35 x 55 cm

20 zł

Poduszka
z nadrukiem  

Loli z Looney Tunes,  
wymiary: 40 x 40 cm

60 zł

Lalka Barbie  
i Chelsea

zestaw urodziny,  
z 3 zwierzątkami  

i akcesoriami

50 zł

Jednorożec
pluszowy,  
różowy 
lub biały,  
dł. 80 cm

50 zł

Pianinko 
muzyczne, z figurkami z bajki  
Świnka Peppa lub Psi Patrol, 
dla dzieci powyżej 18. miesiąca życia

Masa plastyczna lodziarnia
w zestawie: 5 pojemników po 56 g  
masy plastycznej, maszyna do wyciskania  
i akcesoria do formowania i dekorowania,  
dla dzieci powyżej 3. roku życia 

30 zł

SH025 126239 TESTEX

HIT!

dostępny  
również:

  

dostępne  
również:

  

Produkty z gazetki znajdziesz w sklepie – są oznaczone symbolem



20 zł

Komplet niemowlęcy  
100% bawełny
dziewczęcy, w zestawie: sukienka z falbanką  
w pasie i z nadrukiem 101 dalmatyńczyków  
i opaska z kokardą, rozmiary: 74-98 cm

20 zł

Komplet niemowlęcy 
100% bawełny lub 99% bawełny  
i 1% wiskozy, chłopięcy,  
w zestawie:  
koszulka i szorty,  
z nadrukiem  
Między nami,  
misiami,  
rozmiary:  
74-98 cm

15 zł

Grzechotka lub kocyk  
przytulanka
z tygryskiem, na licencji Kubuś 
i przyjaciele, z miękkiego,  
miłego w dotyku materiału

15 zł

Grzechotka  
lub kocyk  
przytulanka
z prosiaczkiem,  
na licencji Kubuś  
i przyjaciele,  
z miękkiego,  
miłego w dotyku  
materiału

20 zł

Komplet niemowlęcy
chłopięcy, w zestawie: body bez rękawów 100% bawełny,  

z nadrukiem i szorty 99% bawełny i 1% wiskozy,  
z kieszenią kangurką, rozmiary: 62-92 cm

20 zł

Body 100% 
bawełny
niemowlęce,  
dziewczęce,  
z marszczoną  
sukienką  
w paseczki,  
z kokardką,  
rozmiary:  
62-92 cm

25 zł

Pozytywka 
na licencji Kubuś  
i przyjaciele, z zawieszką 
i lusterkiem, wydaje  
delikatne, łagodne  
dźwięki, z miłego  
w dotyku materiału

dostępny  
również 
komplet:

  

oferta od 20.05.2021 do 2.06.2021WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE



20 zł

Szorty dresowe  
100% bawełny

chłopięce,  
z ozdobnymi cięciami,  

z kieszeniami i wiązaniem  
w pasie, z nadrukiem  

na nogawce,  
rozmiary: 134-164 cm

15 zł

Czapka  
z daszkiem 
chłopięca,  
z nadrukiem  
Garfielda,  
z regulowanym  
zapięciem z tyłu,  
obwód: 52-56 cm

20 zł

Koszulka 
100%  
bawełny
chłopięca, 
z nadrukiem  
Garfielda,  
biała lub  
granatowa, 
rozmiary:  
134-164 cm

10 zł

Kapelusz
dziewczęcy, ażurowy,  
z kolorową plecionką,  

obwód: 52-56 cm

15 zł

Koszulka 100% bawełny
dziewczęca, z odwracalnymi cekinami,  
rozmiary: 134-164 cm

40 zł

Ogrodniczki  
dżinsowe
98% bawełny  
i 2% elastanu, 

dziewczęce, 
z kieszeniami,  

z przetarciami, 
 rozmiary: 134-164 cm

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

/PEPCOPL



15 zł

Szorty 
z wysoką zawartością  
bawełny, chłopięce,  
z kieszeniami i wiązaniem  
w pasie, z nadrukiem  
Psi Patrol,  
rozmiary: 104-134 cm

15 zł

Sukienka 
z wysoką zawartością  
bawełny, dziewczęca,  

z nadrukiem Psi Patrol,
rozmiary: 104-134 cm

15 zł

Top 100% 
bawełny 

chłopięcy,  
z nadrukiem  

Psi Patrol,  
rozmiary:  

104-134 cm

* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

15 zł

Szorty 
98% bawełny i 2% elastanu, 

dziewczęce, z kieszeniami  
i wiązaniem w pasie,  

z nadrukiem Psi Patrol,  
rozmiary: 104-134 cm

15 zł

Top 100% bawełny*
dziewczęcy, z falbankami 
na ramionach,  
z nadrukiem Psi Patrol,  
rozmiary: 104-134 cm

15 zł

Koszulka 
98% bawełny i 2% wiskozy,  
dziewczęca, z nadrukiem  
Psi Patrol,  
rozmiary: 104-134 cm

oferta od 20.05.2021 do 2.06.2021WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE



10 zł

Szorty
z mikrofibry, chłopięce,  

z wiązaniem  
w pasie i z nadrukiem,  

rozmiary: 104-134 cm

15 zł

Szorty  
dresowe  

100% bawełny
chłopięce, z kieszeniami, wiązaniem w pasie  

i kontrastowymi panelami z nadrukiem,  
rozmiary: 104-134 cm

20 zł

Szorty dżinsowe   
z wysoką zawartością bawełny i z elastanem,  
dziewczęce, z kieszeniami,  
z nadrukiem w gwiazdki,  
rozmiary: 104-134 cm

8 zł

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

8 zł

Top 100% bawełny
chłopięcy, z nadrukiem,  

rozmiary: 98-134 cm

8 zł

Top 100% bawełny  
dziewczęcy,  

z kokardkami na ramionach 
i z owalnym dołem,  

rozmiary: 104-134 cm 

8 zł

Szorty  
100% 
bawełny  
dziewczęce,  
z falbankami  
na bokach, z kokardką  
i z nadrukiem,  
rozmiary: 104-134 cm

HIT!

dostępny  
również:

  

dostępne  
również:

  

Produkty z gazetki znajdziesz w sklepie – są oznaczone symbolem



25 zł

Koszula nocna  
100% bawełny
damska, z nadrukiem  
101 dalmatyńczyków,  
rozmiary: S-XXL

25 zł

Piżama  
100% bawełny*
dziewczęca,  
z nadrukiem  
101 dalmatyńczyków, 
rozmiary: 134-164 cm

10 zł

3-pak stopek
z wysoką zawartością bawełny,  
poliamidem i z elastanem,  
damskie, ze wzorami  
101 dalmatyńczyków,  
ozmiary: 35-38 lub 39-42

30 zł

Piżama 100% bawełny
damska, z nadrukiem  

101 dalmatyńczyków, rozmiary: S-XL

10 zł

2-pak szortów 
95% bawełny i 5% elastanu, damskie, 
z nadrukiem 101 dalmatyńczyków,  
rozmiary: S-XXL

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 044554 TESTEX

* Produkt  
dostępny  
w wybranych  
sklepach.

oferta od 20.05.2021 do 2.06.2021WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE



15 zł

Koszula nocna
z bardzo wysoką  

zawartością 
bawełny, dziewczęca,  

z nadrukiem  
101 dalmatyńczyków,  
rozmiary: 134-164 cm

15 zł

Koszula nocna
z bardzo wysoką zawartością bawełny,  

dziewczęca, z falbankami na ramionach, 
z nadrukiem 101 dalmatyńczyków,  

rozmiary: 92-128 cm

15 zł

Piżama
chłopięca, w zestawie:  
koszulka 100% bawełny i szorty  
z bardzo wysoką zawartością bawełny,  
z nadrukiem 101 dalmatyńczyków,  
rozmiary: 92-128 cm

15 zł

Piżama
chłopięca, w zestawie:  
koszulka z bardzo wysoką  
zawartością bawełny  
i szorty 100% bawełny,  
z nadrukiem 
101 dalmatyńczyków,  
rozmiary: 134-176 cm

25 zł

Piżama
męska, w zestawie: koszulka z bardzo  
wysoką zawartością bawełny i szorty  
100% bawełny, z nadrukiem 101 dalmatyńczyków,  
rozmiary: M-XXL

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



30 zł

Spódnica mini  
100% bawełny
z miękkiego materiału,  
dopasowująca się  
do sylwetki, z kieszeniami,  
z gumą i wiązaniem w pasie,  
rozmiary: S-XXL

15 zł

Spódnica  
mini
95% bawełny  
i 5% elastanu,  
z miękkiego  
materiału,  
dopasowująca się  
do sylwetki,   
z gumą w pasie,  
rozmiary: S-XXL

40 zł

Sukienka  
z opadającym  
na ramiona  
dekoltem  
z haftowaną  
falbaną  
w stylu  
hiszpańskim, 
z paskiem,  
rozmiary:  
36-44

25 zł

Sukienka  
100%  

bawełny
z dekoltem V 

i luźno  
spływającymi  

rękawami,  
z gumą w pasie,  

z nadrukiem,  
rozmiary: 36-44

25 zł

Bluzka
100% wiskozy,  
z dużym dekoltem  
odsłaniającym ramiona  
i z wiązaniem na dole,  
z nadrukiem,  
rozmiary: 36-46

30 zł

Bluzka  
dżinsowa  
100% bawełny
z odsłaniającym ramiona  
dekoltem z falbaną  
i z zaokrąglonym dołem,   
rozmiary: 36-46

dostępna  
również:
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25 zł

Zestaw  
zapachowy 

w ozdobnej  
klatce,  

w zestawie:  
dyfuzor ze  

sztucznymi  
kwiatami,  

olejek o zapachu 
Lilac blossom,   

patyczki,  
ø 14 cm, wys. 20 cm

100 zł

Puf 
z welurowym pokryciem, 
z ozdobnymi przeszyciami i guzikami,   
ø 38 cm, wys. 38 cm

10 zł

Ramka na zdjęcie 
o wymiarach 10 x 15 cm,  

z zawieszką w kształcie serca

60 zł

Stojak na 3 rośliny 
metalowy, malowany,  
wymiary: 69 x 14,5 x 55,5 cm

20 zł

Poduszka 
w kształcie serca,  
z pokryciem  
ze sztucznego futerka,  
wymiary: 40 x 45 cm

8 zł

Naszyjnik 
z zawieszką  

w kształcie literki 
 M jak Mama,  
z podwójnym  
łańcuszkiem  

o długościach  
45 cm i 50 cm 

SHHO 094418 TESTEX

HIT!

dostępna  
również:

  

dostępny  
również:

  

Produkty z gazetki znajdziesz w sklepie – są oznaczone symbolem



80 zł

Rowerek biegowy
z regulacją wysokości  
kierownicy i siodełka,  
maksymalny udźwig 20 kg,  
koła 10'', wys. 49 cm, 
dla dzieci powyżej 2. roku życia

150 zł

Dmuchany 
plac zabaw 

posiada wulkan  
z natryskiem zasilany  

bezpośrednio 
z węża ogrodowego,   

zjeżdżalnię, palmy 
oraz poduszkę wodną  

z lawy do skakania, 
wymiary:

265 x 104 x 265 cm, 
dla dzieci powyżej  

2. roku życia

40 zł

Zestaw do baniek gigantów 
w zestawie: 3  pierścienie do baniek,  
podstawka na płyn, ø 40,5 cm i 500 ml płynu, 
do wyboru 2 wersje kolorystyczne, 
dla dzieci powyżej 3. roku życia

40 zł

Lalka bobas
w kole do pływania 

w kształcie łabędzia 
lub flaminga,  

wys. 23 cm

TYLKO
TERAZ

dostępny  
również:

  

dostępna  
również:

  

@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

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



