WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE

2-paki dla
najmłodszych

HIT!
‘organic’
Certified by
CCPB/Q048/TB CCPB SRL

‘organic’
Certified by
CERES-0532

15

zł

2-paki niemowlęce
chłopięce lub dziewczęce, do wyboru:
2-pak body, 100% bawełny
organicznej, rozmiary: 62-92 cm
lub
2-pak legginsów,
dziewczęce, 95% bawełny organicznej
i 5% elastanu, rozmiary: 74-98 cm

‘organic’
Certified by
CERES-0532

BAWEŁNA
ORGANICZNA

Oferta ważna od 15.07.2021 do 4.08.2021 lub do wyczerpania zapasów.

WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE

15

oferta od 15.07.2021 do 4.08.2021

20

2-pak koszulek
100% bawełny
zł organicznej

zł

2-pak spodni
dresowych
100% bawełny
organicznej

niemowlęce, chłopięce,
z nadrukiem i gładkie,
rozmiary: 80-98 cm

dostępny również zestaw:

niemowlęce, chłopięce,
z nadrukiem i gładkie,
rozmiary: 74-98 cm

‘organic’
Certified by
GCL-2GO3523

20

‘organic’
Certified by
CERES-0532

zł

2-pak spodni
dresowych
100% bawełny
organicznej

2-pak
legginsów
100%
bawełny
organicznej

‘organic’
Certified by
GCL-2GO3523

niemowlęce, chłopięce,
z nadrukiem
i gładkie,
rozmiary: 74-98 cm

niemowlęce,
dziewczęce,
ze stópkami,
z nadrukiem,
rozmiary:
56-80 cm

20

zł

2-pak koszulek
100% bawełny
organicznej

‘organic’
Certified by
USB TEX2765

niemowlęce, dziewczęce,
z nadrukiem i gładka,
rozmiary: 80-98 cm

‘organic’
Certified by
CERES-0532

15

zł

‘organic’
Certified by
CCPB/Q048/TB

dostępny również zestaw:
dostępny
również
zestaw:
dostępny
również
zestaw
chłopięcy:

15

zł

2-pak body 100%
bawełny organicznej

niemowlęce, dziewczęce lub chłopięce,
z nadrukiem i gładkie,
rozmiary: 62-92 cm

15

2-pak legginsów
95% bawełny
zł organicznej
i 5% elastanu
niemowlęce, dziewczęce,
z nadrukiem i gładkie,
rozmiary: 74-98 cm

‘organic’
Certified by
CERES-0532

Produkty z gazetki znajdziesz w sklepie – są oznaczone symbolem

25

HIT!

Sukienka

zł

95% bawełny i 5% elastanu,
niemowlęca, dziewczęca,
z nadrukiem licencji Myszki Minnie,
rozmiary: 74-98 cm

Bluza z kapturem
100% bawełny organicznej
niemowlęca, dziewczęca,
zapinana na suwak,
z kokardą na kapturze,
z nadrukiem licencji
Myszki Minnie
lub kotki Marie,
rozmiary: 74-98 cm

30

‘organic’
Certified by
EGL/214167

zł

dostępna
również:

Bluza
z kapturem
100% bawełny*

dostępne
również:

niemowlęca,
chłopięca,
zapinana
na suwak,
z nadrukiem
licencji
Psi Patrol,
rozmiary:
74-98 cm

15

zł

30

Legginsy

‘organic’

95% bawełny organicznej
i 5% elastanu,
niemowlęce, dziewczęce,
z nadrukiem licencji
Myszki Minnie
lub kotki Marie,
rozmiary: 74-98 cm

Certified by
EGL/214167

zł

20

zł

35

zł

2-pak body 100% bawełny

niemowlęce, dziewczęce, z nadrukiem
licencji Myszki Minnie, różne wzory w zestawie,
rozmiary: 62-92 cm

2-pak pajaców 100% bawełny

niemowlęce, dziewczęce, z nadrukiem licencji Myszki Minnie,
różne wzory w zestawie, rozmiary: 62-92 cm
* Produkt dostępny w wybranych sklepach.
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oferta od 15.07.2021 do 4.08.2021

Koszulka
100% bawełny

Koszulka 100% bawełny

z owalnym dołem, z wywiniętymi rękawkami,
z nadrukiem, rozmiary: S-XXXL

z wywiniętymi rękawkami
i rozcięciami na bokach,
z fotonadrukiem,
rozmiary: S-XXL

20

25

zł

zł

40

zł

Spódnica dżinsowa

z wysoką zawartością bawełny i z elastanem,
z kieszeniami, rozmiary: S-XXL

Koszulka

90% bawełny, 5% wiskozy
i 5% elastanu,
ze ściągaczem
i wiązaniem na dole,
z nadrukiem,
rozmiary: S-XXXL

50

20

zł

zł

Dżinsy

z wysoką
zawartością bawełny
i z elastanem,
z kieszeniami,
z przetarciami,
rozmiary: 36-44

40

zł

Dżinsy

z wysoką
zawartością bawełny
i z elastanem,
rozmiary: 36-44

Sprawdź opinie o naszej ofercie, podziel się swoim zdaniem na
FACEBOOK.COM
/PEPCOPL

8

@PEPCOPL

Koszulka

zł

z wysoką
zawartością
bawełny, gładka,
rozmiary: S-XXXL

dostępna
również:

15

zł

Legginsy

95% bawełny
i 5% elastanu,
gładkie,
rozmiary: S-XXL

Legginsy

95% bawełny i 5% elastanu,
długość 7/8,
gładkie, rozmiary: S-XXL

15

zł

dostępna
również:

Koszulka

100% bawełny
lub 95% bawełny
i 5% wiskozy,
z nadrukiem,
rozmiary M-XXL

dostępna
również:

15

zł

dostępna
również:

15

zł

Koszulka

100% bawełny
lub 95% bawełny
i 5% wiskozy,
męska,
z nadrukiem,
rozmiary: M-XXL
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Ramka

5

10

dostępna
również:

do wyboru na zdjęcie o wymiarach:
10 x 15 cm – 5 zł,
13 x 18 cm – 6 zł,
15 x 20 cm – 7 zł,
A4 – 10 zł,
lub 30 x 40 cm – 15 zł

od

oferta od 15.07.2021 do 4.08.2021

zł

Osłonka
na doniczkę

dostępne
również:

ceramiczna,
z wytłaczanym wzorem,
ø 13,5 cm, wys. 13,2 cm

zł

35

zł

30

zł

Organizer

Roślinka sztuczna

pleciony,
z trawy hiacyntowej,
wymiary: 45 x 15 x 15 cm

w plastikowej doniczce,
ze sznureczkami
do zawieszenia,
ø doniczki 13 cm,
dł. sznurków 70 cm

30
od

zł

dostępne
również:

Kule świetlne
LED 10 szt.

dostępne różnokolorowe
lub białe, ø 6 cm,
dł. łańcucha 165 cm,
baterie są sprzedawane oddzielnie

10

zł

Latarnia

drewniana, z szybkami i uchwytem,
do wyboru:
16,5 x 16,5 x 29,5 cm – 30 zł,
22 x 22 x 42 cm – 50 zł

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

12

Poduszka

z poszewką
100% bawełny,
wymiary: 43 x 43 cm

zł

30

zł

30

Świeca
sojowa

w szklanym
pojemniku,
z przykrywką,
dostępne różne
zapachy,
ø 8,8 cm,
wys. 10,5 cm

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI

Narzuta*
100%
bawełny

70

z frędzlami,
wymiary:
160 x 200 cm

zł

50

Stolik
kawowy
metalowy,
ø 40 cm,
wys. 50 cm

zł

* Produkt dostępny
w wybranych sklepach.

15

zł

dostępna
również:

Dyfuzor zapachowy
z patyczkami i olejkiem,
o zapachu Magic Garden,
poj. 70 ml

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI

8

zł

Świeca

w szklanym pojemniku,
z przykrywką,
różowa o zapachu
Jasmine & Mint
lub czarna o zapachu
Orchid & Patchouli,
ø 8,5 cm, wys. 5,2 cm

Puszka

Akcesoria kuchenne

metalowa,
z zamykanym wieczkiem,
z nadrukiem,
wymiary: 12 x 12 x 16,8 cm

z drewnianymi rączkami i uchwytami
do zawieszenia, do wyboru:
łyżka, łopatka, trzepaczka, nabierka,
szumówka lub tłuczek do ziemniaków

8

10

zł

zł

Komplet
4 noży
kuchennych

z nadrukiem
na ostrzach,
dł. ostrzy:
8 cm, 12 cm,
18 cm, 20 cm

15

zł

15

zł

Deska kuchenna

plastikowa, z uchwytem
i silikonowym antypoślizgowym
rantem, wymiary: 34 x 28 x 2 cm

komplet po złożeniu:

TYLKO
TERAZ

25

zł

Komplet składanych
akcesoriów kuchennych

z uchwytami, w zestawie: miski mała i duża,
cedzak, sitko i 4 miarki o różnej pojemności

15

zł

Zestaw
3 szklanek
do wyboru:
ze wzorem
w liście
lub gładkie,
poj. 590 ml

10
od

zł

Naczynie
żaroodporne Termisil
do wyboru: poj. 1 l – 10 zł,
poj. 1,5 l – 15 zł

dostępna
również:

BĄDŹ NA BIEŻĄCO

POZNAJ NOWE PRODUKTY

KUPUJ BEZ OBAW

30
WIĘCEJ ZA MNIEJ
...CODZIENNIE

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

