rP ezenty
Piżama DZIECIĘCA

z bardzo wysoką
zawartością bawełny,
dziewczęca lub chłopięca,
z nadrukiem z bohaterami
bajek Disneya,
rozmiary: 92-128 cm
lub 134-164 cm

20

zł

30

zł

Piżama

damska,
z bardzo wysoką
zawartością bawełny,
z nadrukiem
z bohaterami
bajek Disneya,
z koszulką
z wiązaniem
na dole,
rozmiary: S-XL

kapcie

z bohaterami bajek Disneya,
dziewczęce, rozmiary: 22-37,
chłopięce, rozmiary: 22-39,
damskie, rozmiary: 36-41,
męskie, rozmiary: 40-45

Oferta ważna w dniach

20

zł

lub męska,
rozmiary: M-XXL

19.11-25.11.2020 lub do wyczerpania zapasów

Więcej za mniej... Codziennie

OfERTA Od 19.11.2020 Do 25.11.2020
lalka Barbie
kąpiel zwierzątek

w zestawie: 3 zwierzątka
i akcesoria

60

60

zł

L.O.L. Surprise
Furniture
zł

w zestawie: laleczka
i ponad 10 niespodzianek,
dostępne 4 zestawy
do kolekcjonowania

miś SORTER

40

interaktywny, do zabawy
i nauki kolorów, kształtów i liczb,
mówi po polsku, do wyboru
miś dziewczynka
lub miś chłopiec,
baterie w zestawie

zł

LALKA
Enchantimals

40

ze zwierzątkiem i akcesoriami,
do wyboru zestawy:
przychodnia dla zwierząt
lub pracownia malarska

zł

LALKA bobas

z akcesoriami do opieki,
interaktywna, wydająca
dźwięki podczas karmienia

40

zł

maskotka Pomsies Lumies
interaktywna, 5 trybów zabawy,
świecąca, zmienia kolory na muzykę,
mówi po polsku, baterie w zestawie

60

zł

BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z NASZĄ NAJNOWSZĄ OFERTĄ!

APLIKACJA
PEPCO
@pepcopl

klocki magnetyczne

w kształcie figur geometrycznych, do budowania
trójwymiarowych konstrukcji, rozwijają wyobraźnię
przestrzenną, do wyboru: kolorowe lub
świecące w ciemności, 30 elementów

40

zł

80

zł

ZESTAW EDUKACYJNY
sekrety elektroniki

łączy zabawę z nauką,
umożliwia przeprowadzenie
180 eksperymentów elektronicznych,
w zestawie instrukcje na płycie CD,
baterie są sprzedawane oddzielnie

ŚWIĄTECZNE

zestaw 2 pistoletów

do zestawu dołączone są 24
miękkie, piankowe pociski

40

Prezenty

zł

CIĘŻARÓWKA

z efektami dźwiękowymi,
do wyboru 2 warianty,
skala 1:50

30
40

zł

zł

dinozaur

chodzi, porusza szczęką, wydaje
dźwięki, wymiary: 30,5 x 17,8 cm,
baterie w zestawie

AUTO ZDALNIE STEROWANE Iniemamocni
z efektami dźwiękowymi, z pilotem w zestawie, dł. 40 cm,
baterie są sprzedawane oddzielnie

80

zł

Więcej za mniej... Codziennie

OfERTA Od 19.11.2020 Do 25.11.2020
legginsy

z imitacji skóry,
z wygodną gumą w pasie,
rozmiary: S-XXL

sukienka
z kapturem

welurowa, z satynową
taśmą przy kapturze,
rozmiary: 36-44

40

25

zł

20
Sweter

z wiskozy
z metaliczną nicią,
rozmiary: 36-44

30

YM
Z EFEKTOWIENM
C
WYCIĘ
Z TYŁU!

golf
zł

z wiskozą i elastanem,
klasyczny, pasujący
do wielu stylizacji, gładki,
rozmiary: S-XXL

ŚWIĄTECZNA
Kolekcja

zł

sukienka

dwuwarstwowa,
tiulowa w groszki,
z przejrzystymi
rękawami
i z podszewką,
rozmiary: 36-44

30

zł

spódnica

dwuwarstwowa, tiulowa
w groszki, z podszewką,
rozmiary: S-XXL

zł

40

zł

Sprawdź opinie i podziel się swoim zdaniem na
facebook.com
/PEPCOpl

koszula
100% BAWEŁNY

Sukienka

dziewczęca,
welurowa,
z zapięciem
z tyłu,
z brokatowym
nadrukiem,
rozmiary:
134-164 cm

dziewczęca, z kołnierzykiem,
zapinana na guziki,
z nadrukiem w gwiazdki,
rozmiary: 104-134 cm

20

@pepcopl

zł

30

zł

20

zł

koszula
100%
BAWEŁNY

chłopięca,
w drobną kratkę,
z łatkami
na łokciach,
zapinana
na guziki,
rozmiary:
104-134 cm

20
10

zł

dżinsy

z bawełną
i elastanem, chłopięce,
z kieszeniami, przeszyciami i ze ściągaczami
w dole nogawek, z wiązaniem w pasie,
rozmiary: 104-134 cm

zł

KOSZULKA 100% BAWEŁNY

chłopięca, ze świątecznym nadrukiem,
rozmiary: 98-134 cm lub 128-170 cm

bluza Z KAPTUREM

dziewczęca, puszysta i ciepła,
z aplikacją i kieszenią kangurką,
rozmiary: 134-164 cm

20

zł

bluza 100% BAWEŁNY

chłopięca, z nadrukiem,
rozmiary: 134-164 cm

30

zł

Więcej za mniej... Codziennie

OfERTA Od 19.11.2020 Do 25.11.2020

3
5

zł

Szyszka

z dekoracją,
do zawieszenia,
wys. 13 cm

zł

Kokardki 3 SZT.
dekoracyjne
w kratkę,
wymiary: 14 x 14 cm

ZESTAW
BOMBEK 6 SZT.
w kratkę, ø 8 cm

15

zł

od

4

zł

ZESTAW BOMBEK

jednokolorowe, błyszczące,
w dwóch odcieniach,
w kolorach: zielonym, miętowym,
granatowym lub brązowym,
do wyboru:
6 szt., ø 6 cm – 4 zł,
24 szt., ø 3 cm – 5 zł,
6 szt., ø 8 cm – 7 zł

od

4

zł

ZESTAW BOMBEK
matowe i błyszczące,
czerwone lub bordowe,
do wyboru:
6 szt., ø 6 cm – 4 zł,
24 szt., ø 3 cm – 5 zł,
6 szt., ø 8 cm – 7 zł

15

zł

Łańcuch LED
15 lampek

z tradycyjnymi lampkami
w kształcie świeczek

Najnowsze kolekcje zawsze dostępne na pepco.pl
pepco.pl

DOMEK CERAMICZNY LED
do wyboru:
mały – 10 zł,
duży – 15 zł,
z bateriami wewnątrz

8

od

10

zł

zł

dekoracja LED

do wyboru 2 wzory, gwiazda, wys. 13 cm,
choinka, wys. 14 cm, z bateriami wewnątrz

ŚWIĄTECZNE
Dekoracje

10

6

zł

ŁAŃCUCH LED 10 lampek

z dziecięcymi motywami, dł. 180 cm

zł

Dekoracja LED
ceramiczna,
auto z Mikołajem
i choinką,
z bateriami
wewnątrz

Gałązka
DEKORACYJNA
do wyboru:
dł. 28-35 cm – 4 zł,
dł. 60 cm – 8 zł

DEKORACJA
Mikołaj

z workiem prezentów
na plecach, wys. 40 cm

30

zł

od

4

zł

15

zł

WIENIEC ŚWIĄTECZNY
DEKORACYJNY
z białymi lub czerwonymi
zdobieniami, ø 35 cm

zestaw kubków

kubek termiczny,
ze stali nierdzewnej,
poj. 300 ml
i kubek ceramiczny,
poj. 400 ml

40

zł

Dostępne
wzory

kubek termiczny

30

ze stali nierdzewnej,
poj. 350 ml

zł

25

obrus
ŻAKARDOWY

z metalizowaną nicią,
biały, do wyboru
2 wzory, wymiary:
140 x 300 cm

zł

ŚWIĄTECZNY
poszewka

miękka i miła w dotyku,
z pomponami,
wymiary: 40 x 40 cm

10

Stół

zł

kubek
z zaparzaczem
z ozdobną przykrywką,
poj. 350 ml, do wyboru
różne wzory

15
30

Akcesoria
Śniadaniowe

zł

koc

z mikrofibry, miękki,
ciepły i miły w dotyku,
wymiary: 150 x 200 cm

więcej
za mniej

...codziennie

z nadrukiem
101 dalmatyńczyków,
ceramiczne:
kubek, poj. 400 ml – 10 zł,
miseczka, poj. 570 ml – 10 zł
lub kubek termiczny
ze stali nierdzewnej,
poj. 350 ml – 30 zł

poznaj nowe produkty

od

10

zł

kupuj bez obaw

30
doładowania kart
telefonicznych
krajowych i zagranicznych

elektroniczne
karty
podarunkowe

zł

Masz 30-dniowe prawo do zwrotu
* Regulamin zwrotów dostępny
na www.pepco.pl

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel.: +48 61 62 88 999
e-mail: klient@pepco.eu

