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FitFitFi ntnt ess

15 zł

T-SHIRT 
lub LEGGINSY 
SPORTOWE 
dziewczęce, szybkoschnące, 
z nadrukiem,  
rozmiary: 134-164 cm 

20 zł

T-SHIRT 
LUB LEGGINSY 
SPORTOWE
damskie, szybkoschnące, 
z neonowymi elementami, 
rozmiary: 
T-shirt – S-XXL, 
legginsy – XS-XL

HIT
SZUKAJ
W SKLEPACH

lub do wyczerpania zapasów

W niedzielę 31 STYCZNIA
sklepy będą otwarte

Oferta ważna
w dniach

28.01-3.02.2021



Domowy trening
w najlepszej 

formie!
w najlepszej 

formie!

Domowy trening

20 zł

T-SHIRT 
LUB LEGGINSY 

SPORTOWE
damskie, 

szybkoschnące, 
z kontrastowymi 

wstawkami, 
rozmiary: 

T-shirt – S-XXL, 
legginsy – XS-XL

40 zł

buty sportowe 
damskie, sznurowane, z wierzchem 
z elastycznego, lekkiego materiału 
przepuszczającego powietrze, 
rozmiary: 36-41

20 zł

T-SHIRT LUB LEGGINSY SPORTOWE
damskie, szybkoschnące, z nadrukiem, 
legginsy z kieszeniami na bokach, 
rozmiary: T-shirt – S-XXL, 
legginsy – XS-XL

15 zł

T-SHIRT 
lub LEGGINSY 

SPORTOWE 
dziewczęce, 

szybkoschnące, 
z kontrastowymi 

wstawkami,  
rozmiary: 134-164 cm 

10 zł

hantla 1 szt. 1 kg 
w całości pokryta 
przyjemnym w dotyku tworzywem

    

8 zł

Butelka 
z wkładem 
na owoce*

poj. 680 ml

*  Produkt dostępny w wybranych sklepach.

30
SKORZYSTAJ Z KOMFORTOWYCH ZAKUPÓW! 

MASZ 30 DNI NA ZMIANĘ ZDANIA I ZWROT ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW*



30 zł

bluza z kapturem 
100% bawełny
dziewczęca, zapinana na suwak,
z kieszeniami z przodu, 
rozmiary: 134-164 cm 

    

40 zł

bluza SPORTOWA 
Z KAPTUREM 

dziewczęca, zapinana na suwak,
z kieszeniami z przodu, 

z praktycznymi 
otworami na kciuki, 

3-kolorowa, z nadrukiem, 
rozmiary: 134-164 cm

20 zł

top sportowy
dziewczęcy, 
dwuczęściowy, 
z zewnętrzną
koszulką z siateczki 
z nadrukiem, 
rozmiary: 134-164 cm

40 zł

bluza sportowa 
z kapturem
chłopięca, zapinana na suwak, 
z kieszeniami zapinanymi 
na suwaki, z odblaskowymi 
lamówkami i napisem na rękawie, 
rozmiary: 134-164 cm

spodnie dresowe 
100% bawełny
dziewczęce, z kieszeniami 
i haftowanym napisem, 
z wiązaniem w pasie, 
rozmiary: 134-164 cm

20 zł

30 zł

spodnie 
sportowe

chłopięce, z kieszeniami 
i z wiązaniem w pasie, 

z odblaskowymi 
lamówkami 

i napisem na nogawce, 
rozmiary: 134-164 cm

@pepcoplfacebook.com
/PEPCOpl

Sprawdź opinie o naszej ofercie, podziel się swoim zdaniem na 



50 zł

buty 
sportowe*

męskie, 
sznurowane, 
z wierzchem 

z elastycznego, 
lekkiego materiału 

przepuszczającego 
powietrze, 

rozmiary: 40-46

15 zł

T-shirt 
bawełniany, 

męski, z nadrukiem, 
rozmiary: M-XXL

20 zł

T-shirt 
100% bawełny
męski, z nadrukiem moro 
i z napisem, 
rozmiary: M-XXL

70 zł

torba sportowa
z 3 bocznymi kieszeniami, 

jedna z nich na obuwie, 
z regulowanym paskiem 

na ramię z ochraniaczem, 
z rączkami, ze wzmocnionym spodem, 

wymiary: 51 x 28 x 25 cm, poj. 35 l

20 zł

słuchawki 
douszne 
bezprzewodowe, 
z mikrofonem,
w zestawie 
kabel USB 

*  Produkt dostępny w wybranych sklepach.

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 28.01.2021 Do 3.02.2021



20 zł

biustonosz 
sportowy
z mikrofi bry, 
z efektownym przeplotem 
na plecach i z wygodną 
szeroką gumą, 
dobrze podtrzymujący 
biust, rozmiary: S/M i L/XL

15 zł

biustonosz 
sportowy*

miękki i wygodny, 
z szeroką gumą, 
rozmiary: S/M i L/XL

    

10 zł

3-pak stopek
damskie, w stylu sportowym, 
oddychające, z zapiętkiem, 
różne kolory w zestawie, 
rozmiary: 35-42

10 zł

2-pak stringów 
sportowych*

miękkie i wygodne,
rozmiary: S-XL

    

10 zł

stopki do ćwiczeń
z wysoką zawartością bawełny 
i z elastanem, antypoślizgowe, 
idealne do jogi i pilatesu,
rozmiary: 35-42

SPOSÓB NA
wygodę 

i najlepsze 
dopasowanie

*  Produkty dostępne w wybranych sklepach.

pepco.pl

Najnowsze kolekcje zawsze dostępne na pepco.pl 



50 zł

bluza z kapturem
95% bawełny i 5% elastanu,  95% bawełny i 5% elastanu,  

z kieszenią kangurką, z kieszenią kangurką, 
z wygodnym, luźnym z wygodnym, luźnym 
wykończeniem dołu, wykończeniem dołu, 
z taśmą z napisami z taśmą z napisami 

wzdłuż rękawów wzdłuż rękawów 
i na ściągaczach,i na ściągaczach,

rozmiary: XS-XXLrozmiary: XS-XXL

30 zł

biustonosz 
sportowy

z wycięciem z wycięciem 
na plecach, na plecach, 
z wygodną z wygodną 

szeroką gumą,szeroką gumą,
dobrze podtrzymujący dobrze podtrzymujący 
biust, rozmiary: S-XLbiust, rozmiary: S-XL

50 zł

spodnie sportowe 
95% bawełny i 5% elastanu,  95% bawełny i 5% elastanu,  

z kieszeniami i wiązaniem w pasie, z kieszeniami i wiązaniem w pasie, 
z taśmą z napisami wzdłuż nogawek z taśmą z napisami wzdłuż nogawek 

i nadrukiem przy kieszeni, i nadrukiem przy kieszeni, 
rozmiary: XS-XXLrozmiary: XS-XXL

50 zł

buty 
sportowe

damskie, 
sznurowane, z wierzchem 

z elastycznego, lekkiego materiału
 przepuszczającego powietrze, 

rozmiary: 36-41

30 zł

T-SHIRT 
sportowY 
oddychający, oddychający, 
szybkoschnący, szybkoschnący, 
z luźno opadającymi z luźno opadającymi 
rękawami rękawami 
i asymetrycznym i asymetrycznym 
dołem, dołem, 
z nadrukiem, z nadrukiem, 
rozmiary: XS-XXLrozmiary: XS-XXL

20 zł

bidon 
sportowy*

z wygodnym 
uchwytem, 
poj. 700 ml

*  Produkt dostępny w wybranych sklepach.

10 zł

2-pak stopek
damskie, do wyboru:
z zapiętkiem lub bez, 
oddychające, 
szybkoschnące, 
rozmiary: 35-42



30 zł

ręcznik z mikrofibry
kompaktowy, szybkoschnący,  

wymiary: 65 x 120 cm

30 zł

biustonosz 
sportowy

z wycięciem na plecach,z wycięciem na plecach,
z wygodną szeroką gumą, z wygodną szeroką gumą, 

dobrze podtrzymujący biust, dobrze podtrzymujący biust, 
z napisem, rozmiary: S-XLz napisem, rozmiary: S-XL

50 zł

legginsy 
sportowe
oddychające, oddychające, 
szybkoschnące, szybkoschnące, 
z podwyższoną z podwyższoną 
talią optycznie talią optycznie 
wyszczuplającą wyszczuplającą 
sylwetkę, sylwetkę, 
elastyczne, elastyczne, 
z nadrukiem, z nadrukiem, 
rozmiary: XS-XXLrozmiary: XS-XXL

30 zł

T-SHIRT sportowY 
oddychający, szybkoschnący, oddychający, szybkoschnący, 
z luźno opadającymi z luźno opadającymi 
rękawami i asymetrycznym rękawami i asymetrycznym 
dołem, z nadrukiem, dołem, z nadrukiem, 
rozmiary: XS-XXLrozmiary: XS-XXL

*  Produkt dostępny w wybranych sklepach.

*  Produkt dostępny w wybranych sklepach.

35 zł

hantle 2 szt.*
każda o wadze 1 kg, 

pokryte miękką, 
miłą w dotyku pianką, 

z wygodnym uchwytem

bluza z kapturem 
lub spodnie sportowe

95% bawełny i 5% elastanu,  95% bawełny i 5% elastanu,  
z kieszeniami, z taśmami z napisamiz kieszeniami, z taśmami z napisami

na bokach i na ściągaczach,na bokach i na ściągaczach,
z nadrukiem przy ramieniu (bluza)z nadrukiem przy ramieniu (bluza)

lub przy kieszeni (spodnie),lub przy kieszeni (spodnie),
rozmiary: XS-XXLrozmiary: XS-XXL

50 zł

40 zł

Torba 
sportowa*

z przegrodą i zapinaną z przegrodą i zapinaną 
kieszenią wewnątrz kieszenią wewnątrz 
i z 2 zewnętrznymi i z 2 zewnętrznymi 

kieszeniami,kieszeniami,
jedna z nich na obuwie, jedna z nich na obuwie, 

wymiary: 56 x 29 x 25 cmwymiary: 56 x 29 x 25 cm



25 zł

bluza
100% bawełny lub 
z bardzo wysoką jej 
zawartością,
dziewczęca, 
z nadrukiem 
L.O.L. Surprise!, 
rozmiary: 104-134 cm

    

20 zł

spodnie
98% bawełny 

i 2% elastanu, 
chłopięce, z kieszeniami 

i z wiązaniem w pasie, 
z prostymi, wywiniętymi 

na dole nogawkami, 
rozmiary: 104-134 cm

20 zł

spodnie 
sportowe
chłopięce, z kieszenią 
zapinaną na suwak, 
ze wstawkami 
z nadrukiem, 
rozmiary: 98-134 cm

30 zł

bluza sportowa 
z kapturem

chłopięca, 
zapinana na suwak, 

z kieszeniami zapinanymi 
na suwaki, z aplikacją, 
rozmiary: 104-134 cm

Zabawa 
i nie tylko... 

zawsze 
na luzie!

legginsy
95% bawełny 
i 5% elastanu, 
dziewczęce, 
z nadrukiem 
L.O.L. Surprise!, 
rozmiary: 104-134 cm 

    

15 zł

legginsy
z wysoką zawartością bawełny 
i z elastanem, dziewczęce, 
z nadrukiem Myszki Minnie, 
rozmiary: 104-134 cm 

15 zł

30
SKORZYSTAJ Z KOMFORTOWYCH ZAKUPÓW! 

MASZ 30 DNI NA ZMIANĘ ZDANIA I ZWROT ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW*



10 zł

szorty
95% bawełny 

i 5% elastanu, 
chłopięce,

z nadrukiem Minionki, 
rozmiary: 92-128 cm

lub 134-176 cm

8 zł

2-PAK SKaRPET 
z wysoką zawartością 

bawełny i z elastanem, 
chłopięce, ze wzorem 

Minionki, rozmiary: 23-30

8 zł

3-PAK STOPEK
z wysoką zawartością 

bawełny i z elastanem, 
chłopięce, 

ze wzorem Minionki, 
rozmiary: 31-42

8 zł

3-pak stopek 
z wysoką zawartością bawełny 
i z elastanem, dziewczęce, 
ze wzorami Myszki Minnie, 
rozmiary: 23-30

8 zł

3-pak stopek
z wysoką zawartością bawełny i z elastanem, 
dziewczęce, ze wzorami Myszki Miki, 
rozmiary: 31-38

Bajkowa 
bielizna dla
 małych 

i dużych!
10 zł

TOP LUB 2-PAK SZORTÓW
95% bawełny i 5% elastanu, dziewczęce, 
z szeroką gumą z napisem 
i symbolami Myszki Miki, 
rozmiary: 134-164 cm 10 zł

TOP 
LUB 2-PAK 
SZORTÓW 
95% bawełny 
i 5% elastanu, 
dziewczęce, 
z nadrukiem 
Myszki Minnie, 
rozmiary: 
92-128 cm

@pepcoplfacebook.com
/PEPCOpl

Sprawdź opinie o naszej ofercie, podziel się swoim zdaniem na 



10 zł

latarnia
na tealight,

metalowa, z szybkami, 
z uchwytem, wymiary: 

10 x 10 x 16 cm

100zł

stolik kawowy
modułowy, 3-elementowy, modułowy, 3-elementowy, 
z praktycznymi schowkami,z praktycznymi schowkami,
ø 40 cm, wys. 41 cmø 40 cm, wys. 41 cm

100zł

puf
z welurowym 

pokryciem, 
z pojemnikiem, 

ø 38 cm, wys. 40 cm

50 zł

LAMPA STOŁOWA
metalowa, 

z żarówką w zestawie, 
wys. 47,5 cm

pudełko ozdobne
welurowe, z kokardką i napisem, 

z podszewką, do wyboru: 
ø 14,5 cm, wys. 14 cm – 10 zł 

lub ø 17,5 cm, wys. 16 cm – 12 zł

    

10 zł

od
pudełka 2-pak

kartonowe, 
różne wzory i kolory, 
do wyboru wymiary: 

A4, 33 x 23,5 x 17 cm – 5 zł, 
37 x 27 x 21 cm – 8 zł, 
47 x 31 x 21 cm – 10 zł 

lub 47 x 31 x 32 cm – 15 zł

5 zł

od

Praktyczne
dodatki

w eleganckim 
stylu

PRAKTYCZNE PRAKTYCZNE 
SCHOWKISCHOWKI

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 28.01.2021 Do 3.02.2021



20 zł

sztuczna 
roślinka
w doniczce 
ceramicznej, 
do wyboru 2 wzory, 
ø 13,5 cm, wys. 33 cm

20 zł

poduszka
z poszewką 100% bawełny,
wymiary: 30 x 50 cm

40 zł

2 koszyki z wieszakiem
do zawieszenia na ścianie, metalowe, 

wymiary: wieszak – 33,5 x 59 cm, 
koszyki – 25 x 13 x 13 cm

50 zł

narzuta 
100% bawełny

wymiary: 
160 x 200 cm

15 zł

KOMPLET JEDNOKOLOROWYCH MAT 
NA STÓŁ 4 SZT. 
plecione, ø 38 cm, do wyboru różne kolory

kosz 
z trawy hiacyntowej, 

okrągły, z uchwytami, 
dostępne 2 wzory splotu, 

ø 29 cm, wys. 22 cm

    

20 zł

kosz 
z trawy hiacyntowej, 
z metalowymi uchwytami, 
do wyboru wymiary: 
30 x 20 x 18 cm – 25 zł 
lub 35 x 25 x 20 cm – 35 zł

25 zł

od

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



Przepis na
UDANE

GOTOWANIE

akcesoria  
kuchenne

do wyboru:  
łyżka kuchenna,  

trzepaczka,  
łyżka szumówka,  

nabierka,  
łopatka do teflonu lub  
ubijak do ziemniaków

8 zł

chlebak
ze stali nierdzewnej,  

wymiary: 42,5 x 23 x 16,5 cm 50 zł

Komplet  
4 noży w bloku

ze stali nierdzewnej,  
w zestawie noże:  

szefa, uniwersalny,  
do chleba, do warzyw

30 zł

Garnek
z powłoką nieprzywierającą,  

nadaje się do kuchenek indukcyjnych,  
do wyboru: rondel z rączką,  

ø 16 cm – 25 zł lub garnek  
z pokrywką, ø 20 cm – 50 zł 

25 zł

od

patelnia
z powłoką nieprzywierającą,  

nadaje się do kuchenek indukcyjnych, 
do wyboru: klasyczna, ø 28 cm – 40 zł  

lub głęboka, ø 28 cm – 50 zł
40 zł

od

więcej 
za mniej

...codziennie

@pepcopl

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

bądź na bieżąco poznaj nowe produkty kupuj bez obaw

Masz  
30-dniowe 

prawo do zwrotu 
* Regulamin  

zwrotów dostępny  
na www.pepco.pl

facebook.com 
/PEPCOpl

pepco.pl doładowania kart 
telefonicznych 

krajowych 
i zagranicznych

elektroniczne 
karty 

podarunkowe

Aplikacja 
mobilna 

PEPCO

30


