
20 zł

Sweter 
z miękkiej dzianiny, 
z dekoltem V, 
z owalnym dołem, 
rozmiary: S-XXXL

20 zł

Sweter 
z miękkiej dzianiny, 
z dekoltem V,
marszczeniem 
na rękawach 
i wiązaniem 
na dole, 
rozmiary: S-XXXL

40 zł

Dżinsy 
bawełniane, z elastanem, 
dopasowane, rozmiary: 36-44

Postaw na wygodę!

HIT!

dostępny 
również:

Oferta ważna od 7.10.2021 do 20.10.2021 lub do wyczerpania zapasów.

poczuj jakość, 
    pokochaj cenę



15 zł

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

30 zł

Koszula
100% wiskozy, 
zapinana na guziki, 
z kołnierzykiem 
i kieszenią, 
z nadrukiem,
rozmiary: 36-46

30 zł

Legginsy
z guzikami przy 
kieszeniach, 
z ociepleniem 
od wewnątrz, 
gładkie, 
rozmiary: S-XXL

35 zł

Spódnica dżinsowa
z wysoką zawartością bawełny
i z elastanem, z szeroką gumą, 
marszczeniem w pasie i guzikami,
z kieszeniami z tyłu, 
rozmiary: S-XXL

40 zł

Sweter
z miękkiej, 
ciepłej dzianiny, 
ze strukturalnym 
wzorem i przeplotem 
przy dekolcie, 
rozmiary: S-XXL

20 zł

Sweter
z miękkiej dzianiny, 
z rękawami w pasy, 

rozmiary: S-XXXL

dostępny 
również:

dostępny 
również:

oferta od 7.10.2021 do 20.10.2021
poczuj jakość, 
     pokochaj cenę



60 zł

Kardigan
damski, miękki 
i ciepły, 
ze ściągaczami 
na rękawach 
i na dole, 
w pasy, 
rozmiary: S-L 

20 zł

Spodnie dresowe
95% bawełny i 5% elastanu, 
z kieszeniami i wiązaniem w pasie, 
gładkie, rozmiary: S-XXL

25 zł

Koszulka
95% bawełny i 5% elastanu,
damska, o przedłużonym kroju, 
z owalnym dołem, gładka, 
rozmiary: S-XXXL

30 zł

Bluza z kapturem
z ciepłego polaru, 
z kieszenią kangurką, gładka, 
rozmiary: S-XXL

30 zł

Bluza 
z kapturem
z kieszenią 
kangurką, 
gładka, 
rozmiary: 
M-XXL

30 zł

Spodnie 
dresowe
z wiązaniem 
w pasie, 
rozmiary: M-XXL

HIT!

dostępne 
również:

    

dostępne 
również:

    

Produkty z gazetki znajdziesz w sklepie – są oznaczone symbolem



20 zł

Biustonosz*
typu T-shirt, 
z koronką 
z metaliczną nitką, 
rozmiary: 75A-85D

10 zł

Figi*
z koronką 
z metaliczną nitką, 
rozmiary: S-XL

20 zł

Biustonosz*
typu braletka,  
z efektowną koronką 
na ramiączkach 
i na dole, 
rozmiary: S-XL

10 zł

Figi*
z koronkową falbanką, 
rozmiary: S-XXL

40 zł

Body
koronkowe, z miękkimi 
miseczkami, rozmiary: S-XL

8 zł

Figi*
do wyboru: bikini, z szeroką koronką,
czarne, rozmiary: S-XXL,
brazyliany, z szeroką koronką, czerwone, 
rozmiary: S-XXL lub stringi, 
koronkowe, czerwone, rozmiary: S-XL

* 
Pr

od
uk

t 
d

os
tę

p
ny

 w
 w

yb
ra

ny
ch

 s
kl

ep
a

ch
.

oferta od 7.10.2021 do 20.10.2021
poczuj jakość, 
     pokochaj cenę



10 zł

2-pak 
majtek 
bikini*

95% bawełny 
i 5% elastanu, 
z koronkowym 

wykończeniem, 
rozmiary: S-XXL

20 zł

Biustonosz*
typu braletka,  

z efektowną koronką 
na ramiączkach i na dole, 

rozmiary: S-XL

10 zł

Figi*
z koronkową 

falbanką, 
rozmiary: S-XXL

20 zł

Biustonosz*
typu push-up, 
koronkowy, 
rozmiary: 75A-85D

40 zł

Body*
koronkowe, z usztywnionymi 
miseczkami, rozmiary: S-XL

10 zł

Szorty*
z koronką, rozmiary: S-XL

* 
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Sprawdź opinie o naszej ofercie, podziel się swoim zdaniem na
@pepcoplfacebook.com

/pepco.pl

BEGO 064655 by TESTEX 



20 zł

Koszulka 
100% bawełny
chłopięca, 
z nadrukiem licencji Batman, 
rozmiary: 134-170 cm

35 zł

Bluza 
100% bawełny
chłopięca, z nadrukiem
licencji Batman,
rozmiary: 134-170 cm

35 zł

Spodnie dresowe 
100% bawełny

chłopięce, z kieszeniami 
i wiązaniem w pasie, 

z nadrukiem 
licencji Batman, 

rozmiary: 134-170 cm

20 zł

Spodnie 
dresowe
100% bawełny
chłopięce, z kieszeniami 
i wiązaniem w pasie, gładkie, 
rozmiary: 134-170 cm

15 zł

Koszulka 100% bawełny
chłopięca, z nadrukiem 
licencji Batman, 
rozmiary: 104-134 cm

oferta od 7.10.2021 do 20.10.2021
poczuj jakość, 
     pokochaj cenę



8 zł

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

40 zł

Sweter
100% 
bawełny
dziewczęcy, 
z grubym splotem, 
rozmiary: 
134-170 cm

20 zł

Legginsy
95% bawełny i 5% elastanu,
dziewczęce, ocieplone, 
z panelami na bokach 
nogawek, z nadrukiem, 
rozmiary: 134-170 cm

30 zł

Dżinsy*
99% bawełny 
i 1% elastanu,
dziewczęce, 
z kieszeniami, 
rozmiary: 
104-134 cm

20 zł

Bluza
bawełniana, 
dziewczęca, 
z błyszczącymi 
elementami, 
z nadrukiem, 
rozmiary: 
104-134 cm

15 zł

Legginsy
95% bawełny 
i 5% elastanu, 
dziewczęce,
z nadrukiem, 
rozmiary: 
104-134 cm

30 zł

Bluza 
100% bawełny*

dziewczęca, 
z nadrukiem Myszki Minnie, 

rozmiary: 134-170 cm

25 zł

Bluza 
z kapturem
100% bawełny
chłopięca, 
z nadrukiem licencji 
Jurassic World, 
rozmiary: 104-134 cm

* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

HIT!

dostępne 
również:

dostępne 
również:

Produkty z gazetki znajdziesz w sklepie – są oznaczone symbolem



15 zł

Spodnie dresowe 100% bawełny
chłopięce, z kieszeniami i wiązaniem w pasie, 
gładkie, rozmiary: 98-134 cm

8 zł

Koszulka 
100% bawełny 
lub 90% bawełny 
i 10% wiskozy, 
chłopięca, z nadrukiem 
motywów Halloween, 
rozmiary: 104-134 cm

30 zł

Sweter*
dziewczęcy,
z aplikacją 
z błyszczącymi 
elementami, 
rozmiary: 104-134 cm

15 zł

Koszulka
100% bawełny 

lub z wysoką
 jej zawartością,

dziewczęca, 
z nadrukiem 

licencji Psi Patrol, 
rozmiary: 104-134 cm

7 zł

Opaska na głowę 
na Halloween
różne wzory, 
wymiary: 23 x 13 cm,
25,5 x 16 cm

4 zł

Maska 
na Halloween
dostępne różne wzory, 
rozmiar uniwersalny

* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

dostępna 
również:

oferta od 7.10.2021 do 20.10.2021
poczuj jakość, 
     pokochaj cenę

17.HIN.01958 HOHENSTEIN HTTI



4 zł

Lampion 
na Halloween
papierowy, ø 20,5 cm

30 zł

Kostium 
na Halloween
dziecięcy, 
do wyboru: 
peleryna dinozaur, 
z kapturem, 
peleryna 
nietoperz 
lub sukienka, 
wzór 
ze szkieletem 
lub pajęczyną, 
rozmiary:
3-8 lat

10 zł

Rączka 
na słodycze 
na Halloween
dostępne 2 rodzaje, 
wymiary: 15 x 54 x 4 cm

5 zł

 od
Dekoracje na Halloween*
ceramiczne, na t-light, do wyboru: dynia, 
2 wzory, ø 11,5 cm, wys. 12 cm lub ø 10,5 cm, 
wys. 12 cm – 5 zł, duszek, 2 wzory, ø 7,5 cm, 
wys. 13,5 cm, wymiary: 12 x 8 x 16 cm – 5 zł,
duża dynia, ø 15 cm, wys. 17 cm – 10 zł

5 zł

 od
Akcesoria 
do przebrania 
na Halloween
do wyboru: opaska 
na głowę, różne rodzaje, 
rozmiar uniwersalny – 5 zł, 
kapelusz czarownicy*, 
różne rodzaje,
ø 38 cm – 5 zł,
peruka, fi oletowa, 
ruda lub różowa, 
rozmiar uniwersalny – 10 zł

10 zł

Świecący 
kubek LED
ze słomką i wzorem 
czaszki, ø 10 cm, 
wys. 17,5 cm, 
poj. 400 ml

6 zł

Miniłańcuch LED 
na Halloween

10 lampek, różne wzory, 
dł. 165 cm, 

baterie są sprzedawane
oddzielnie

* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

dostępne wzory:

peruki 
dostępne 
również:

    

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



40 zł

Lampa stołowa
w stylu glamour,
w kolorze złotym lub srebrnym, 
ø 12 cm, wys. 25 cm

20 zł

Świeca zapachowa 
w szklanym pojemniku, z pokrywką, do wyboru 
różne kolory i zapachy, ø 13,5 cm, wys. 8 cm

10 zł

Łańcuch 
LED z korkiem 
2 szt.
zestaw nie zawiera 
butelek,
baterie są 
sprzedawane 
oddzielnie

15 zł

Świeca
zapachowa
ozdobna, 
o zapachu 
paczuli, ø 7 cm, 
wys. 15 cm

Świeca zapachowa
w szklanym pojemniku, dostępne różne zapachy, 
wymiary do wyboru: 8 x 8 x 8 cm – 7 zł, 
10 x 10 x 10 cm – 15 zł 
lub 12 x 12 x 12 cm – 20 zł

7 zł

 od

dostępna 
również:

        

świece 8 x 8 x 8 cm 
dostępne również:

oferta od 7.10.2021 do 20.10.2021
poczuj jakość, 
     pokochaj cenę



25 zł

 od
Kosz
metalowy, z uchwytami, 
do wyboru wymiary: 
28,5 x 23,5 x 31 cm – 25 zł,
35 x 30 x 34 cm – 30 zł

20 zł

Lampa stołowa 
ceramiczna, z kloszem z materiału, 
ø 12,5 cm, wys. 23 cm

Pudełka kartonowe
do wyboru: 3-pak A4 – 10 zł,
2-pak, wymiary: 37 x 27 x 21 cm – 10 zł,
2-pak, wymiary: 47 x 31 x 32 cm – 15 zł,
dostępne różne wzory 

10 zł

 od

50 zł

Zasłona
z metalowymi
kółkami 
do zawieszenia, 
wymiary:
140 x 260 cm

15 zł

Sznur 
do zasłon 
ozdobny, 
z frędzlem

dostępna 
również:

dostępny 
również:

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

20.HCN.14341 HOHENSTEIN HTTI



25 zł

Sweter 
100% 
bawełny*
niemowlęcy, 
chłopięcy, 
w pasy, 
rozmiary: 74-98 cm

25 zł

Spodnie
niemowlęce, chłopięce, 
z zewnętrzną warstwą
100% bawełny
 i z ocieplającą 
podszewką, 
z kieszeniami,  
w drobną kratkę, 
rozmiary: 74-98 cm

25 zł

Sweter
z bardzo wysoką 
zawartością 
bawełny, 
niemowlęcy, 
dziewczęcy,  
we wzory, 
rozmiary: 
74-98 cm

20 zł

Spodnie
97% bawełny 
i 3% elastanu, 
niemowlęce, 
dziewczęce, 
z kieszeniami 
i paskiem, 
gładkie, 
rozmiary: 80-98 cm

20 zł

Pajac 100% 
bawełny 
organicznej
niemowlęcy, dziewczęcy, 
z nadrukiem, 
rozmiary: 62-92 cm

15 zł

Body 
100% bawełny 
niemowlęce, chłopięce, 
z aplikacją z uszkami, 
rozmiary: 
62-92 cm

20 zł

Pajac 
100% bawełny 

niemowlęcy, chłopięcy, 
z nadrukiem licencji Snoopy, 

rozmiary: 62-92 cm

dostępny 
również:

dostępne 
również:

* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

z ozdobnym 
paskiem:

@pepcopl

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel.: +48 61 62 88 999   

e-mail: klient@pepco.eu

Bądź na bieżąco: Poznaj nowe produkty: Kupuj bez obaw!

pepco.pl pepco.pl doładowania kart
telefonicznych

krajowych
i zagranicznych

elektroniczne
karty

podarunkowe

* Regulamin zwrotów 
dostępny na www.pepco.pl

Masz 30-dniowe
prawo do zwrotu

poczuj jakość, 
     pokochaj cenę

Certifi ed by USB
TEX2765

‘organic’


