Czas na zmiany
HIT

SZUKAJ

W SKLEPACH

Odmień wnętrze
z nową kolekcją!
Poduszka

do wyboru wymiary:
35 x 50 cm lub 43 x 43 cm

20

zł

Koc

wymiary: 150 x 200 cm

30

zł

Oferta ważna
w dniach

29.12.2020-13.01.2021
lub do wyczerpania zapasów

8

zł

Pudełko składane

wymiary: 30 x 30 x 30 cm

SKORZYSTAJ Z KOMFORTOWYCH ZAKUPÓW!
MASZ 30 DNI NA ZMIANĘ ZDANIA I ZWROT ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW*

30

Świeca zapachowa

15

w szklanym pojemniku,
z zamknięciem,
o zapachu pomegranate,
ø 10,3 cm, wys. 10,3 cm

Ramka

do wyboru:
na zdjęcie o wymiarach
10 x 15 cm – 5 zł,
na zdjęcie o wymiarach
15 x 20 cm – 7 zł
lub multiramka na 8 zdjęć
o wymiarach
10 x 15 cm – 20 zł,
dostępne w kolorze
srebrnym lub złotym

20

zł

SZKATUŁKA
zł

szklana, z przykrywką,
z nadrukiem w kwiaty,
wymiary: 19,2 x 13 x 7 cm

od

5

Świecznik

ceramiczny,
na tealight,
w kolorze srebrnym
lub złotym,
ø 10,5 cm, wys. 9 cm

10

zł

latarnia

metalowa, z szybkami,
z uchwytem, do wyboru:
9,5 x 10,2 x 19 cm – 20 zł,
13,5 x 14,2 x 25,5 cm – 30 zł
lub 17 x 18,2 x 37,7 cm – 50 zł

zł

od

20
Taca Dekoracyjna

metalowa, do wyboru:
prostokątna, wymiary:
30,5 x 15 x 1,5 cm – 25 zł
lub okrągła,
ø 32 cm, wys. 6,5 cm – 40 zł

od

25

zł

zł

Bądź na bieżąco: aktualna gazetka, galeria inspiracji i mapa sklepów
jUŻ teraz w aplikacji mobilnej PEPCO!
bluzka

sukienka

95% wiskozy
i 5% elastanu,
z ozdobnymi
złotymi guzikami
na ramionach,
z przedłużonym
zaokrąglonym
tyłem, gładka,
rozmiary:
S-XXL

25

100% wiskozy,
z kołnierzykiem,
zapinana na całej
długości, z paskiem
podkreślającym talię,
w kropeczki,
rozmiary: 36-44

40

25

zł

zł

zł

Bluzka

z przedłużonym
tyłem
i zaokrąglonym
dołem,
z nadrukiem,
rozmiary:
S-XXXL

40

zł

Dżinsy

z wysoką zawartością bawełny
i z elastanem,
z prostymi nogawkami,
z 5 kieszeniami,
rozmiary: 36-44

Komfort i wygoda
w każdej sytuacji!

jeggingsy

z wysoką zawartością bawełny
i z elastanem,
z wygodną, szeroką
gumą w pasie,
rozmiary: 36-44

30

zł

bluzka

bawełniana,
z przedłużonym
zaokrąglonym
tyłem, w paski,
z napisem,
rozmiary: S-XXL

30

zł

Teraz w ofercie elektroniczne karty podarunkowe i Paysafecard

30

30
zł

zł

koszula

o luźnym kroju,
z kołnierzykiem
i kieszeniami,
zapinana
na guziki,
z nadrukiem
w kwiatki,
rozmiary: 36-46

koszula

100% wiskozy,
o luźnym kroju,
rozmiary: 36-46,
do wyboru:
z dekoltem V,
z nadrukiem
lub z kołnierzykiem,
kieszeniami, zapinana
na guziki, z paskami
do podwinięcia
rękawów, gładka

40

zł

sweter

z efektownym ażurowym
wykończeniem góry
i z wycięciem V z tyłu,
rozmiary: S-XXL

sukienka DŻINSOWA
100% BAWEŁNY
o luźnym kroju,
z 4 kieszeniami,
z paskami
do wywinięcia rękawów
i z zaokrąglonym
dołem, rozmiary: 36-44

50

zł

T-shirt

95% bawełny i 5% wiskozy,
z białym panelem z nadrukiem
w kwiaty z przodu
i z wiązaniem na dole,
rozmiary: S-XXL

20

zł

40

zł

sukienka

żakardowa,
o dopasowanym
kroju,
z kieszeniami,
rozmiary:
36-44

Sprawdź opinie o naszej ofercie, podziel się swoim zdaniem na
facebook.com
/PEPCOpl

@pepcopl

Legginsy
bluza
100% BAWEŁNY

dziewczęca, z surowym
wykończeniem dołu,
z nadrukiem,
rozmiary: 134-164 cm

20

20

95% bawełny i 5% elastanu,
dziewczęce, z wygodną gumą
w pasie, z nadrukiem na nogawce,
rozmiary: 134-164 cm

15

zł

zł

Bawełniane
nowości
zł

zawsze na topie!

jeggingsy
z wysoką
zawartością
bawełny
i z elastanem,
dziewczęce,
dopasowane
i wygodne,
rozmiary:
134-164 cm

bluza Z KAPTUREM
100% BAWEŁNY
chłopięca, z nadrukiem 3D,
rozmiary: 134-170 cm

30

zł

20

zł

Koszulka
100% BAWEŁNY

chłopięca, z fotonadrukiem
i napisami wzdłuż rękawów,
rozmiary: 134-170 cm

DŻINSY

z wysoką zawartością
bawełny i z elastanem,
chłopięce,
z prostymi nogawkami
z wywinięciem na dole,
rozmiary: 134-164 cm

20

zł

Doładuj kartę telefoniczną krajową lub zagraniczną w kasie PEPCO
– szybko, wygodnie i bez prowizji!

8

zł

Koszulka

99% bawełny
i 1% wiskozy,
chłopięca,
z nadrukiem,
rozmiary:
98-134 cm

Koszulka
100% BAWEŁNY

chłopięca,
ze wzorem moro
i napisem w kształcie
dinozaura,
rozmiary: 104-134 cm

10

zł

Koszulka

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

legginsy

10

95% bawełny i 5% elastanu,
dziewczęce, z nadrukiem,
rozmiary: 98-134 cm

zł

10

15

zł

spodnie
DRESOWE
100% BAWEŁNY

chłopięce,
z wiązaniem w pasie
i napisem na nogawce,
rozmiary: 104-134 cm

zł

Koszulka
100% BAWEŁNY

dziewczęca,
z nadrukiem,
rozmiary: 98-134 cm

8

zł

Najnowsze kolekcje zawsze dostępne na pepco.pl
pepco.pl

Dżinsy

97% bawełny i 3% elastanu, niemowlęce,
dziewczęce, z kieszeniami i z frędzelkami
w dole nogawek, rozmiary: 74-98 cm

20
15

zł

zł

Bluza Z KAPTUREM

niemowlęca, dziewczęca,
ciepła i miła w dotyku,
z podszewką w kapturze,
z uszkami, zapinana na suwak,
rozmiary: 74-98 cm

Koszulka
100% BAWEŁNY

niemowlęca, dziewczęca,
z nadrukiem,
rozmiary: 80-98 cm

Koszulka 100% BAWEŁNY

niemowlęca, chłopięca,
z nadrukiem, rozmiary: 80-98 cm

8

Bluza
100% BAWEŁNY

niemowlęca, chłopięca,
z nadrukiem i taśmami
wzdłuż rękawów,
rozmiary: 74-98 cm

15
8

zł

zł

zł

10

zł

Legginsy

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

10

zł

Spodnie
100% BAWEŁNY

niemowlęce, chłopięce,
z wiązaniem w pasie,
z nadrukiem,
rozmiary: 74-98 cm

WYPRZEDŹ INNYCH
I odkryj setki produktów w obniżonych cenach
z kategorii: odzież, bielizna, łazienka, salon,
kuchnia i jadalnia, Pokój dziecka

WYPRZEDAŻ
DO

OFERTA JEST DOSTĘPNA OD 28.12.2020 DO WYCZERPANIA ZAPASÓW

bądź na bieżąco

poznaj nowe produkty

więcej
za mniej

...codziennie

kupuj bez obaw

30
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

