
30 zł

 od20 zł

Bluza  
z kapturem 
100% bawełny lub  
z wysoką jej zawartością, 
zapinana na suwak, z kieszeniami,  
rozmiary: 134-170 cm, do wyboru:  
dziewczęca, z nadrukiem  
Myszki Miki – 30 zł lub chłopięca,  
3-kolorowa – 40 zł

Bluza
100% bawełny lub z wysoką  
jej zawartością, zapinana na suwak, 
z kieszeniami, rozmiary: 104-134 cm,
do wyboru:  
chłopięca, z kapturem, z nadrukiem  
Marvel lub Spiderman
lub bomberka, dziewczęca, 
z nadrukiem Myszki Minnie

HIT!
dostępne 
również:

   
   

dostępna  
również:

   

Oferta ważna od 5.08.2021 do 18.08.2021 lub do wyczerpania zapasów.

WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE

BAJKOWE  
NOWOŚCI



10 zł

10 zł

15 zł

2-pak koszulek
chłopięce, w zestawie:  
gładka, 100% bawełny   
oraz z nadrukiem,  
90% bawełny i 10% wiskozy,  
rozmiary: 104-134 cm

40 zł

Dżinsy
z wysoką zawartością bawełny  
i z elastanem, chłopięce,  
z kieszeniami i wiązaniem w pasie,  
rozmiary: 134-170 cm

8 zł

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

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

Koszulka  
100% bawełny

chłopięca, z nadrukiem,  
rozmiary: 134-170 cm 

10 zł

Spodnie dresowe
chłopięce, gładkie,  
rozmiary: 104-134 cm

30 zł

Kurtka z kapturem
chłopięca, zapinana na suwak,  

3-kolorowa, z nadrukiem,  
rozmiary: 104-134 cm 

20 zł

Legginsy
95% bawełny i 5% elastanu, dziewczęce,  

ze wstawkami z napisem wzdłuż nogawek,  
rozmiary: 134-170 cm

30 zł

Spódnica  
dżinsowa  

100%  
bawełny
dziewczęca,  

zapinana z przodu  
na guziki,  
rozmiary:  

134-170 cm

druga 
koszulka 
w 2-paku:

   

dostępna 
również:

   

dostępne 
również:

   

oferta od 5.08.2021 do 18.08.2021WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE



17 zł

15 zł

2-pak szortów* 
95% bawełny i 5% elastanu,  
z nadrukiem,  
różne wzory w zestawie,  
rozmiary: 134-164

5 zł

3-pak stopek*
chłopięce, sportowe,  
z wysoką zawartością  
bawełny, różne  
wzory w zestawie,  
rozmiary: 23-38

5 zł

3-pak stopek 
dziewczęce, sportowe,  
z wysoką zawartością bawełny,  
różne wzory w zestawie,  
rozmiary: 23-38

2-pak szortów*
95% bawełny i 5% elastanu,  

z nadrukiem,  
różne wzory w zestawie,  

rozmiary: 92-128 cm

6 zł

2-pak majtek
95% bawełny i 5% elastanu,  
dziewczęce, z nadrukiem,  
różne wzory w zestawie,  
rozmiary: 92-128 cm

8 zł

2-pak szortów 
95% bawełny i 5% elastanu,  
dziewczęce, z szeroką gumą,  
z nadrukiem, różne wzory w zestawie,  
rozmiary: 134-164 cm

8 zł

Top*
95% bawełny  
i 5% elastanu,  
dziewczęcy,  
z szeroką gumą,  
z nadrukiem,  
rozmiary:  
134-164 cm

* 
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HIT!Produkty z gazetki znajdziesz w sklepie – są oznaczone symbolem

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX

SHGO 045544 TESTEX



40 zł

25 zł

Spódnica 
dżinsowa
100% wiskozy,  
zapinana  
z przodu na guziki,  
rozmiary: S-XXL

25 zł

Koszula
z dekoltem V z guzikiem,  

z przedłużonym tyłem 
 i z wywiniętymi rękawkami,  

rozmiary: 36-46

40 zł

Spodnie
z wiskozą i elastanem,  

z kieszeniami,  
z nadrukiem, 

 rozmiary: 36-44

Koszulka  
100% bawełny
z wywiniętymi  
rękawkami,  
z nadrukiem wróżki  
Dzwoneczek, 
rozmiary: S-XXXL

25 zł

Bluzka
z haftem z przodu  

i ze ściągaczem  
z wiązaniem na dole,  

rozmiary: S-XXXL

30 zł

Sweter 
z rękawami 3/4 
i z przedłużonym tyłem,  
z  napisem z przodu,  
rozmiary: S-XXL

oferta od 5.08.2021 do 18.08.2021WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE



25 zł

35 zł

40 zł

Sukienka
100% wiskozy, z dekoltem V, 
z marszczeniem i wiązaniem  
w pasie, rozmiary: 36-44

Koszulka  
100% bawełny
z wywiniętymi rękawkami 
i z nadrukiem Myszki Minnie,  
rozmiary: S-XXXL

40 zł

Koszula
100% wiskozy,  
zapinana na guziki,  
z kieszonką,  
z przedłużonym tyłem,  
z nadrukiem  
Myszki Minnie,  
rozmiary: 36-46

40 zł

Bluza
z aplikacją  
z Myszką Miki,  
rozmiary: S-XXL

Spodnie  
dresowe
z kieszeniami 
i ściągaczami  
w dole nogawek,  
z kolorowymi  
pasami na bokach,  
rozmiary: S-XXL

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

/PEPCOPL

SH020 157158 TESTEX



25 zł

 od

70 zł

10 zł

15 zł

Miotła
silikonowa, do zamiatania  
lub mycia na mokro, z włoskami 
różnej grubości i ściągaczką  
do odprowadzania  
wody, posiada uchwyt  
do zawieszenia 

Kosz
do wyboru: 

 do magla, z uchwytami, poj. 30 l, 
wymiary: 51,8 x 38 x 23,2 cm – 25 zł,

na bieliznę, z pokrywą, poj. 35 l,  
wymiary: 38,4 x 28,2 x 50,3 cm – 50 zł

Deska do prasowania*
z aluminiową siatką i miękkim  
bawełnianym pokryciem,  
z podstawką na żelazko,  
z 8-stopniową regulacją wysokości,  
maksymalnie 96 cm,  
wymiary: 125 x 33,5 x 87-96 cm,  
po złożeniu 144,5 x 33,5 cm

5 zł

Szczotka
z antypoślizgową silikonową rączką 
z uchwytem do zawieszenia, do wyboru:
do fug i szczelin, do naczyń lub do butelek

Szufelka ze zmiotką
z uchwytami do zawieszenia,  
szufelka z silikonowym brzegiem 
i zmiotka z antypoślizgową rączką

* 
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10 zł

 od

15 zł

 od

10 zł

 od

10 zł

15 zł

Koszyk
pleciony, z uchwytami,  

do wyboru wymiary:
25 x 17 x 14 cm – 15 zł, 

29,5 x 24 x 17 cm – 25 zł,
35 x 28 x 19,5 cm – 30 zł

5 zł

Skarbonka
metalowa,  
z nadrukiem  
Myszki Minnie,  
ø 10 cm,  
wys. 15 cm

30 zł

Szkatułka 
z lusterkiem, otwieranymi  

drzwiczkami i szufladką,  
z nadrukiem Myszki Minnie,  
wymiary: 16 x 9,5 x 25,8 cm

Kosz*
pleciony z trawy  
hiacyntowej,  
do wyboru wymiary: 
15 x 12 x 12 cm – 10 zł, 
z uchwytami, 
28 x 18 x 15 cm – 20 zł, 
33 x 22,5 x 17 cm – 25 zł,
38 x 27 x 20 cm – 35 zł

Koszyk
z nadrukiem, z uchwytami,  
do wyboru wymiary:
30 x 19 x 17 cm – 10 zł,
33 x 23 x 20 cm – 15 zł, 
40 x 28 x 22 cm – 20 zł

60 zł

 odPuf
z miękkim pokryciem,  

do wyboru: czarny z frędzlami,  
ø 30 cm, wys. 33 cm – 60 zł

lub szary z pikowanym wzorem,  
z otwieranym wiekiem  

i funkcją przechowywania,  
ø 35 cm, wys. 43 cm – 100 zł

Skrzynka*
drewniana, z ozdobną  

zawieszką w kształcie serca,  
wymiary: 15 x 15 x 15 cm

Koszyk*
metalowy,  
z uchwytem 
do zawieszenia  
i tabliczką z napisem,  
wymiary: 21 x 12,5 x 23,5 cm

* 
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dostępna 
również:

   

dostępne  
również:

      

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



70 zł

Plecak Christian Lacroix 
damski, jednokomorowy, z uchwytem,  
z przednią kieszenią zewnętrzną zapinaną  
na suwak, z wewnętrzną kieszenią na laptopa  
zapinaną na rzep, z regulowanymi szelkami,  
wymiary: 30 x 16 x 46 cm

30 zł

Worek  
chłopięcy,  
z 2 kieszeniami  
z przodu, 2-kolorowy,  
wymiary:  
25 x 25 x 46 cm10 zł

Piórnik 
zapinany na suwak,  
z uchwytami  
na przybory do pisania

70 zł

Plecak  
szkolny

dziewczęcy lub chłopięcy, 3-komorowy, z 2 kieszeniami  
bocznymi i wzmacnianym dnem, z otworem na słuchawki,  

z miękkimi regulowanymi szelkami, wyposażony w odblaski,  
wymiary: 39 x 29 x 16 cm

70 zł

Plecak  
Christian  
Lacroix 
damski, jednokomorowy,  
z uchwytem, z przednią kieszenią  
zewnętrzną, z regulowanymi  
szelkami, wymiary: 24 x 13 x 32,5 cm

2 zł

Zeszyt A5 
60 kartek, w kratkę,  
z nadrukiem licencji  
Animal Planet, dostępne różne wzory

10 zł

Piórnik
z imitacji  

skóry,  
zapinany  
na suwak

1 zł

Zeszyt A5 
60 kartek, do wyboru: w kratkę:  
matematyka, fizyka, chemia,  
geografia, historia, biologia,  
angielski lub w linie: język polski

3 zł

Zeszyt A4 
60 kartek, w kratkę, 
dostępne różne wzory

TYLKO 
TERAZ 

dostępny 
również:

   

dostępny 
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
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