poczuj jakość,
pokochaj cenę

40zł

Przytulny
dom

30zł

Latarnia

z szybkami, metalowym
wieczkiem i uchwytem
ze sznurka, wymiary:
15 x 15 x 37 cm

Pled
2-stronny

typu sherpa, ciepły,
wymiary:
150 x 200 cm
dostępne
również:

SH025 162889 TESTEX

HIT!

Sojowa świeca zapachowa

w szklanym pojemniczku, z ażurowym drewnianym wieczkiem,
różne zapachy, ø 11 cm, wys. 8,5 cm

15zł

Oferta ważna od 21.10.2021 do 10.11.2021 lub do wyczerpania zapasów.

poczuj jakość,
pokochaj cenę

oferta od 21.10.2021 do 10.11.2021

25zł

dostępna
również:

Dyfuzor
zapachowy

z patyczkami,
o zapachu
Salted Caramel,
poj. 100 ml

Poszewka

wymiary: 40 x 40 cm

10zł

10zł
Pudełko
składane

wymiary:
30 x 30 x 30 cm

dostępne
również:

od

10zł
Pudełko

welurowe, z ozdobną kokardką
i napisem, do wyboru:
ø 14,5 cm, wys. 14 cm – 10 zł,
ø 17,5 cm, wys. 16 cm – 12 zł

40zł

Osłonka

metalowa,
ø 19 cm, wys. 40 cm

Wszystkie produkty w gazetce to nasze hity,
oznaczone są w sklepie tym symbolem

HIT!

30zł
Multirama
z półeczką

Osłonka

ceramiczna,
z wytłoczonym wzorem,
wymiary: 17 x 18 x 15 cm

metalowa,
z 3 ramkami
na zdjęcia
o wymiarach:
10 x 15 cm

20zł
Z UCHWYTEM
NA TELEFON

30zł
Lampka LED
na biurko

Komoda

bambusowa,
z 3 szufladami, wymiary:
37 x 27 x 57 cm

100zł

z 3-stopniową
regulacją jasności,
pojemnikiem
na przybory
do pisania,
wbudowaną baterią
ładowaną na USB,
z kabelkiem w zestawie,
szara lub różowa,
wymiary:
15,5 x 9,4 x 39 cm

20zł

Bukiet gałązek
dekoracyjnych
5 szt.
idealny element
domowych aranżacji,
wys. 80 cm

Puf

z plecionym pokryciem
z grubym strukturalnym
wzorem, ø 47 cm, wys. 37 cm

100zł

Sprawdź opinie o naszej ofercie
i podziel się swoim zdaniem na

pepcopl

@pepcopl

Zestaw dekoracji
do muffinek

24 foremki i 24 piki,
z metalicznym wykończeniem,
dostępne różne wzory i kolory

5zł

7zł

dostępne
również:

Łopatka
silikonowa

z drewnianą rączką,
z nadrukiem

ODPORNE NA WYSOKĄ
TEMPERATURĘ, ŁAGODNE
DLA DELIKATNYCH POWIERZCHNI
I ZAWSZE UPORZĄDKOWANE
DZIĘKI ŁĄCZENIU NA MAGNES

85zł

Komplet 5 akcesoriów
kuchennych

w zestawie: szpatułka, 2 łyżki do mieszania,
łyżka do spaghetti, chochelka
i podstawka z łączeniem na magnes

Wszystkie produkty w gazetce to nasze hity,
oznaczone są w sklepie tym symbolem

HIT!

od

25zł

Naczynie żaroodporne
szklane, do zapiekania,
przechowywania lub zamrażania,
z pokrywą z tworzywa,
do wyboru: poj. 2,25 l – 25 zł,
poj. 3,5 l – 30 zł

Dzbanek
żaroodporny

szklany, z pokrywką
i rączką z tworzywa,
poj. 1,5 l

15zł
10zł
Kubek

porcelanowy,
ze złotym uszkiem
w kształcie skrzydła
motyla, z napisem,
poj. 380 ml

30zł

Blacha
z wykrawaczem

blacha z powłoką nieprzywierającą,
wymiary: 40 x 28 x 3,5 cm,
wykrawacz na 16 ciastek

Kubek

porcelanowy,
z kwiatowym wzorem
i napisem, poj. 360 ml

8zł

poczuj jakość,
pokochaj cenę

oferta od 21.10.2021 do 10.11.2021

60zł

Auto

plastikowe, z ruchomymi elementami,
dostępne w 3 wzorach: śmieciarka,
straż pożarna, wywrotka

Miś

50zł

pluszowy,
dostępny
w kolorach:
kremowym
lub brązowym,
wys. 90 cm

40zł

Pojazd
budowlany

z dźwiękiem i światłem,
z ruchomymi elementami,
na gumowych kołach,
do wyboru: spychacz,
koparka lub wywrotka,
baterie w zestawie

60zł

Gra
planszowa
Monopoly
Fortnite

Wyrzutnia
Nerf Alpha Strike

w zestawie 12 piankowych strzałek,
dla dzieci powyżej 8 lat

dla osób
powyżej 13 lat

60zł

50zł

Bakugan
zestaw startowy

zestaw kolekcjonerski
zawierający 3 kule, które
po otwarciu zamieniają się
w postacie, karty
i 6-kątne żetony

Wszystkie produkty w gazetce to nasze hity,
oznaczone są w sklepie tym symbolem

30zł
Lalka

Zestaw
lalek rodzina

z akcesoriami

HIT!

40zł

z 4 ubrankami
i akcesoriami

35zł

Masa plastyczna
domek*

w zestawie: plastikowe części
domku, wyciskarka klocków,
4 tubki masy

40zł

Kucyk

z długą grzywą
do czesania
i akcesoriami

40zł

Lalka bobas

pije i moczy pieluszkę,
z akcesoriami

50zł

Zestaw do makijażu
Kraina lodu

* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

kompletne studio,
w zestawie kosmetyki i akcesoria,
wymiary: 36 x 36,5 x 9,5 cm,
dla dzieci powyżej 5 lat

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

Komplet
niemowlęcy
100% bawełny*

dziewczęcy, body
z nadrukiem i sztruksowa
sukienka z aplikacją,
rozmiary: 62-92 cm

35zł

20zł
Bluza

z wysoką zawartością
bawełny i elastanem,
niemowlęca,
dziewczęca, z nadrukiem
licencji wróżki
Dzwoneczek,
rozmiary: 74-98 cm

dostępne
również:

dostępna
również:

25zł

Spodnie
100% bawełny

niemowlęce, dziewczęce,
sztruksowe, z gumą
w pasie, z nadrukiem,
rozmiary: 80-98 cm

16.HBD.79596 HOHENSTEIN HTTI

20zł

2-pak body
100% bawełny
niemowlęce,
dziewczęce,
w zestawie:
z nadrukiem
i gładkie
z falbanką,
rozmiary:
62-92 cm

od

dostępny
również
2-pak:
* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

20zł

Pajac

z wysoką zawartością bawełny, niemowlęcy, dziewczęcy,
welurowy, do wyboru: z aplikacją z sową i nadrukiem
w kropki na rękawach – 20 zł lub z falbanką
i nadrukiem licencji Bambi – 25 zł, rozmiary: 56-80 cm

Wszystkie produkty w gazetce to nasze hity,
oznaczone są w sklepie tym symbolem
Kamizelka

2020OK0997 AITEX

niemowlęca, chłopięca, ze stójką,
zapinana na suwak, z kieszeniami,
rozmiary: 74-98 cm

20zł

2-pak body
100% bawełny

niemowlęce,
chłopięce, z nadrukiem,
różne wzory w zestawie,
rozmiary: 62-92 cm

10zł

Bluza
100% bawełny

niemowlęca, chłopięca,
z nadrukiem,
rozmiary: 74-98 cm

dostępne
również:

15zł

Koszulka
100% bawełny

niemowlęca, chłopięca,
z nadrukiem licencji
Myszka Miki i przyjaciele,
rozmiary: 80-98 cm

25zł

Kocyk z kapturem*

niemowlęcy, z aplikacją
i z uszkami, z nadrukiem,
wymiary: 75 x 100 cm

* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

HIT!

15zł

poczuj jakość,
pokochaj cenę

oferta od 21.10.2021 do 10.11.2021

30zł

17zł

Koszulka
100% bawełny

dziewczęca, z metalicznym
nadrukiem z Myszką Minnie,
rozmiary: 104-134 cm

Bluza*

30zł

z bardzo
wysoką
zawartością
bawełny,
dziewczęca,
z aplikacją
z cekinami
z Myszką
Minnie,
rozmiary:
104-134 cm

Spodnie
dresowe

z bardzo wysoką
zawartością bawełny
i z elastanem, dziewczęce,
z kieszeniami
i wiązaniem w pasie,
z nadrukiem
Myszki Minnie,
rozmiary: 104-134 cm

35zł

Bluza

chłopięca,
z grubego polaru,
zapinana na suwak,
z 2 kieszeniami
na bokach
i małą kieszonką
na rękawie
zapinaną na suwak,
rozmiary: 104-134 cm

25zł

Spodnie dresowe

Koszulka 100% bawełny

chłopięca, z napisem, rozmiary: 104-134 cm
* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

8zł

71% bawełny i 29% elastanu,
chłopięce,
z kieszeniami i wiązaniem
w pasie,
z naszywką i ozdobnymi
przeszyciami
na kolanach,
rozmiary: 104-134 cm

dostępne
również:

Wszystkie produkty w gazetce to nasze hity,
oznaczone są w sklepie tym symbolem

20zł

Bluza
100% bawełny*

HIT!

20zł

Jeggingsy

17.HIN.01958 HOHENSTEIN HTTI

z wysoką zawartością bawełny
i z elastanem, dziewczęce,
rozmiary: 134-170 cm

chłopięca,
z nadrukiem,
rozmiary:
134-170 cm

40zł

Sweter

dziewczęcy, z półgolfem,
o grubym splocie,
rozmiary: 134-170 cm

Koszulka
100% bawełny

chłopięca, z nadrukiem,
rozmiary: 134-170 cm

15zł

20zł

Koszulka

94% bawełny
i 6% elastanu,
dziewczęca, w prążki,
z ozdobnymi
guziczkami z przodu,
rozmiary: 134-170 cm

* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

40zł

Dżinsy

z wysoką zawartością bawełny
i z elastanem, chłopięce, z kieszeniami,
rozmiary: 134-170 cm

Bluza
z kapturem

welurowa, damska,
z kieszenią kangurką,
gładka, rozmiary: S-XXL

30zł

dostępna
również:

Bluza

welurowa, damska,
zapinana na suwak,
z 2 kieszeniami, gładka,
rozmiary: S-XXL

15zł

30zł

Bluza

welurowa,
dziewczęca,
z aplikacją
z cekinami,
rozmiary:
104-134 cm

dostępne
również:

dostępna
również:

15zł

Spodnie dresowe
welurowe, dziewczęce,
z wiązaniem w pasie
i z lampasami
z odwracalnymi
cekinami,
rozmiary: 104-134 cm

30zł

dostępne
również:

welurowe, damskie,
z kieszeniami zapinanymi
na suwak, gładkie,
rozmiary: S-XXL

Spodnie dresowe*

* Produkt dostępny w wybranych sklepach.
Bądź na bieżąco:

Poznaj nowe produkty:

Kupuj bez obaw!
Masz 30-dniowe
prawo do zwrotu

poczuj jakość,
pokochaj cenę

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

* Regulamin zwrotów
dostępny na www.pepco.pl

Oferta w poszczególnych sklepach może różnić się pod względem ilości
i dostępności asortymentu. Niektóre produkty będą w sprzedaży jedynie
w wybranych sklepach. Możliwe jest wystąpienie błędów w druku, co może
wpłynąć na rozbieżność między cenami podanymi w gazetce a cenami w sklepie.

