Jesień w dobrym stylu
więcej

i dobrej
cenie

za mniej

...codziennie

HIT
koszula 100% Wiskozy
damska, z nadrukiem,
kieszenią i przedłużonym tyłem,
dostępny kolor:
rozmiary: 34-44

29

99

HIT

19

99

legginsy

damskie, z imitacji
skóry, 2 rodzaje
faktury,
dostępny kolor:
wymiary: S-XXL

Oferta ważna
w dniach

26.10-8.11
2018
lub do wyczerpania zapasów

19

99

sukienka

damska, z dzianiny,
w kratkę, z nadrukiem
w kwiaty,
dostępny kolor:
rozmiary: 36-44
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24

sweter

damski, z tkaninową
wstawką na plecach,
dostępny kolor:
rozmiary: XS-XL

39

99

Bluzka

damska,
ze wzorem
w gwiazdki
i dłuższym tyłem,
dostępne kolory:

99

rozmiary:
S-XXL

sweter

Dżinsy

damskie, z przetarciami,
dostępny kolor:
rozmiary: 34-42

49

damski, z ozdobnym
sznurowaniem
na rękawach,
dostępne kolory:
rozmiary:
XS-XL

99

29

24

99

99

spódnica midi

o ołówkowym kroju,
dostępne kolory:
rozmiary: S-XXL

HIT

19

99

sukienka

damska,
z nadrukiem,
dostępny kolor:
rozmiary: 36-44

Aktualna gazetka i mnóstwo inspiracji na www.pepco.pl

Jesteśmy też na

@pepcopl

facebook.com
/PEPCOpl

9
bluza
z kapturem
męska, zapinana
na suwak,
z kieszeniami,
dostępne kolory:
rozmiary: M-XXL

39
Oferta
na jesień
dla niego

29

14

czapka

męska,
z ozdobnym
elementem,
dostępne kolory:
jeden rozmiar

99

99

T-shirt

męski, z nadrukiem,
dostępne kolory:
rozmiary: M-XXL

39

T-shirt

męski, z podwijanymi rękawami,
dostępne kolory:
rozmiary: M-XXL

99

spodnie
dresowe

męskie, z kieszeniami
na suwak i ściągaczami
przy nogawkach,
dostępne kolory:
rozmiary: M-XXL

19
99

99

99

rękawiczki

męskie, z polarem w środku,
dostępny kolor:
jeden rozmiar
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Piżama Polarowa

Szlafrok

damska, z nadrukiem
w chmurki i aplikacją,
dostępny kolor:
rozmiary: S-XL

49

damski, z kieszeniami
i wytłaczanym wzorem
w serduszka,
dostępne kolory:
rozmiary: S/M, L/XL

99

49

99

WYJĄTKOWO
CIEPŁA i PRZYJeMNA
W DOTYKU!

Okazje
jak ze snu

39

39

99

Piżama

damska, z nadrukiem,
dostępny kolor:
rozmiary: S-XL

kapcie

19
99

99

Piżama

damska,
z nadrukiem w gwiazdki, kolor:
lub w paski, z aplikacją, kolor:

rozmiary: S-XXL
rozmiary: S-XL

damskie, z wytłaczanym
wzorem w serduszka,
dostępne kolory:
rozmiary: 36-41
skompletuj ze szlafrokiem
– ten same wzory i kolory

Aktualna gazetka i mnóstwo inspiracji na www.pepco.pl

29

99
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Szlafrok

z kapturem, kieszeniami
i nadrukiem w gwiazdki,
dziewczęcy, dostępny kolor:
chłopięcy, dostępny kolor:
rozmiary: 92-128 cm

39

99

Szlafrok

z kapturem i kieszeniami,
dziewczęcy,
z nadrukiem w gwiazdki,
dostępny kolor:
chłopięcy,
dostępny kolor:
rozmiary: 134-164 cm

na dobranoc
i dzień dobry

19

Piżama

dziewczęca, z nadrukiem,
dostępny kolor:
rozmiary: 92-128 cm

24

99

99

kapcie

za kostkę, zwierzaki,
dziewczęce, kolor:
chłopięce, kolor:
rozmiary: 22-31
rozmiary: 32-37
baleriny, zwierzaki, dziewczęce, kolor:
rozmiary: 31-39
lub wsuwane, z nadrukiem, chłopięce, kolor:
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39

koszulka
z kapturem

99

chłopięca, z nadrukiem
i podwójnymi rękawami,
dostępne kolory:
rozmiary: 134-164 cm

bluza z kapturem

19

dziewczęca, z polaru,
zapinana na suwak,
z aplikacją i kieszeniami,
dostępny kolor:
rozmiary: 134-164 cm

koszula Flanelowa

dziewczęca, w kratkę,
dostępne kolory:
rozmiary: 134-164 cm

29

99

moda
na co dzień
dla dużych
i małych

99

29

99

spodnie dresowe

chłopięce, z kontrastowymi wstawkami,
dostępny kolor:
rozmiary: 134-164 cm

14
29

99

bluza

dziewczęca, z modnym
wiązaniem z przodu
i nadrukiem,
dostępny kolor:
rozmiary: 134-164 cm

99

koszulka

chłopięca, z nadrukiem i kontrastowymi
rękawami, dostępne kolory:
rozmiary: 134-164 cm

Aktualna gazetka i mnóstwo inspiracji na www.pepco.pl
spodnie dresowe

bluza

chłopięce, ciepłe, ze ściągaczami
przy nogawkach i kieszeniami,
dostępne kolory:
rozmiary: 98-128 cm

19

dostępne kolory:

dziewczęca, z wytłaczanym
wzorem w gwiazdki,
dostępne kolory:
rozmiary: 98-128 cm

19

99

chłopięca, z nadrukiem,
rozmiary: 98-128 cm

19

@pepcopl

facebook.com
/PEPCOpl

99

99

9
bluza

Jesteśmy też na

99

koszulka
100%
bawełny
chłopięca,
z nadrukiem
tygrysa,
dostępne
kolory:
rozmiary:
98-128 cm

legginsy

dziewczęce, z nadrukiem,
dostępne kolory:
rozmiary: 98-128 cm

9

99

29

99

bluza bomberka

dziewczęca, ze sztucznego futerka, z kontrastowymi
rozmiary: 98-128 cm
ściągaczami, dostępne kolory:
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29

99

koszulka 100% bawełny

niemowlęca, dziewczęca,
z nadrukiem,
dostępne kolory:
rozmiary: 74-92 cm

bluza z kapturem 100% bawełny

niemowlęca, chłopięca, zapinana na suwak, z nadrukiem
Mickey i Pluto, uszkami przy kapturze i kieszeniami,
dostępne kolory:
rozmiary: 74-92 cm

Bluza z kapturem

niemowlęca, dziewczęca,
zapinana na suwak, z aplikacją,
uszkami przy kapturze i ogonkiem,
dostępne kolory:
rozmiary: 74-92 cm

19

99

Jesienna
kolekcja dla
maluchów

5

bluza
100% bawełny

niemowlęca, chłopięca,
z nadrukiem,
dostępne kolory:
rozmiary: 68-98 cm

9
spodnie dresowe
100% bawełny
niemowlęce, chłopięce,
z nadrukiem i łatkami
na kolanach,
dostępne kolory:
rozmiary: 68-92 cm

9
14

99

Spodnie
dresowe

niemowlęce,
dziewczęce,
z wytłaczanym
wzorem w serduszka,
dostępne kolory:
rozmiary: 68-92 cm

99

99

99
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body 100% bawełny

niemowlęce, dziewczęce, z nadrukiem pingwinka,
dostępne kolory:
chłopięce, z nadrukiem reniferka,
dostępne kolory:
rozmiary: 62-92 cm

14

99

5

Jesteśmy też na

@pepcopl

facebook.com
/PEPCOpl

19
99

99

Pajac polarowy

niemowlęcy, z aplikacją
i nadrukiem w gwiazdki,
dziewczęcy, z króliczkiem,
dostępne kolory:
chłopięcy, z szopem,
dostępne kolory:
rozmiary: 56-80 cm

body

niemowlęce, dziewczęce, z nadrukiem w gwiazdki i tiulową
falbanką pod szyją, dostępne kolory:
chłopięce, 100% bawełny, z kołnierzykiem,
w kratkę i guziczkami, dostępne
rozmiary: 62-92 cm
kolory:

Pajac welurowy

niemowlęcy,
z aplikacją, rozpinany,
dziewczęcy,

dostępne kolory:
chłopięcy,
dostępne kolory:
rozmiary: 56-80 cm

19
14

99

legginsy

niemowlęce, z aplikacją
ze zwierzątkiem
na stopkach,
dziewczęce,
dostępne kolory:
chłopięce,
dostępne kolory:
rozmiary: 56-80 cm

99
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19

kula śnieżna

99

z napisem LOVE,

dostępny kolor:
wymiary: 6 x 8 cm

14

99

MANEKIN
NA BIŻUTERIĘ

dostępne różne wzory
i kolory, wymiary:
12 x 40 cm

19

99

szkatułka

metalowo-szklana, z lustrzanym spodem,
dostępne kolory:
wymiary: 21,5 x 11,5 x 7,5 cm

zasłona

mocowana na kółkach,
ze srebrzystym nadrukiem w pasy,
dostępny kolor:
wymiary: 135 x 260 cm

19
odmień
mieszkanie
?????
nowymi
dodatkami

9

99

poduszka

ze srebrną lamówką,
dostępne kolory:
wymiary: 35 x 50 cm

19

99

Świeca w szkle
z pokrywką,
dostępne kolory:

koc

miękki i ciepły,
z jednej strony polar,
z drugiej wytłaczany wzór,
dostępne kolory:
duży rozmiar: 150 x 200 cm

49

99

ZEGAR

99

metalowy, ze szklaną
tarczą,
dostępne kolory:
ø 30 cm, gr. 4 cm

29

99
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wazon szklany
do wyboru:
wys. 19 cm – 9,99 zł,
wys. 25 cm – 14,99 zł

od

9

łańcuch
świetlny LED

z perełkami, 15 lampek,
dł. 200 cm
baterie są sprzedawane
oddzielnie

99

14

14

99

99

BIEŻNIK

ze srebrzystym połyskiem,
dostępny kolor:
wymiary: 33 x 150 cm

9

99

łańcuch
świetlny LED
z drewnianymi
serduszkami,
10 lampek,
dostępne kolory:
baterie
są sprzedawane
oddzielnie

14

99

łańcuch świetlny LED
papierowe kule, 10 lampek,
różne wzory i kolory,
baterie są sprzedawane
oddzielnie

@pepcopl

facebook.com
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kubek ceramiczny

różne wzory i kolory, poj. 400 ml

7
4

99

99

mata stołowa
dostępne kolory:

4

ø 38 cm

6

99

kubek
ceramiczny

7

KUBEK
ceramiczny

z napisem, różne wzory
i kolory, poj. 480 ml

MATA STOŁOWA
Z błyszczącą NITKĄ
dostępny kolor:

ø 38 cm

6

99

mata stołowa

ażurowa,
dostępne kolory:
ø 40 cm

wielki wybór
mat i kubków!
SKOMPLETUJ
SWÓJ ZESTAW!

różne wzory i kolory,
poj. 350 ml

99

99

MATA STOŁOWA
dostępne kolory:
ø 38 cm

4

99

KUBEK ceramiczny

z napisem, różne wzory
i kolory, poj. 480 ml

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

więcej
za mniej

...codziennie

7

99

GWARANCJA
ZWROTU GOTÓWKI

DOŁADOWANIA
BEZ PROWIZJI

Adresy naszych 840 sklepów
dostępne zawsze na www.pepco.pl

pon.-pt.: 9:00-19:00
sob.: 10:00-17:00
tel.: +48 61 62 88 999
e-mail: klient@pepco.eu

