mnóstwo
świątecznych
inspiracji
dekoracje
zabawki
odzież
pomysły
na prezent

50zł

Żyrafa*
lub dinozaur*
wys. 60 cm

50zł

Pies*

mops lub husky,
wys. 45 cm

20zł
Pozytywka
Mikołaj,
wys. 20 cm

60zł
2

Miś projektor

z melodiami i dźwiękiem
bijącego serca,
różowy lub niebieski,
baterie w zestawie

15zł

Przywieszka

świąteczna,
renifer, wys. 20 cm

* Produkt dostępny w sklepach
po 18.11.2021.

Krab lub żaba

zabawka do kąpieli puszczająca
bańki mydlane, gra melodie, na baterie,
baterie są sprzedawane oddzielnie

30zł

80zł

Kolejka

drewniana,
z akcesoriami,
45 elementów

Kierownica interaktywna

z kluczykami, ze światłem i dźwiękiem,
baterie w zestawie

Zestaw
edukacyjny 3 w 1

z chmurką piramidką,
wieżą z piłkami
i zabawką edukacyjną

80zł

60zł

100zł

Samochód śmieciarka lub laweta

ze światłami i dźwiękiem, dł. 31 cm, baterie w zestawie

3

30zł

50zł

Klocki
sensoryczne

Zestaw klocków
piankowych

80 elementów, lekkie,
o różnych kształtach

9 elementów,
o różnych
strukturach,
z wytłaczanymi
kształtami
geometrycznymi,
cyferkami
i zwierzątkami

50zł

Klocki konstrukcyjne
różne wzory

80zł

Kręgle świecące*

z latającym dyskiem, na baterie,
baterie są sprzedawane oddzielnie

30zł
Puzzle

1000 + 500 elementów,
różne wzory

4

* Produkt dostępny w sklepach po 18.11.2021.

Klocki Lego

do wyboru:
Friends, samochód do pielęgnacji kotów 41439,
City, mały wóz strażacki 60279,
Duplo, buldożer 10930

35zł

60zł

Klocki Lego

do wyboru:
City, traktor 60287,
policyjny konwój więzienny 60276,
Duplo, traktor i zwierzęta
gospodarskie 10950

80zł

Piłkarzyki

drewniane, z licznikiem
i 2 piłkami, wymiary:
58,5 x 34 x 20 cm
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130zł
Lalka
Rainbow High

z akcesoriami,
dostępne zestawy:
Sunny Madison,
Ruby Anderson,
Skyler Bradshaw,
Jade Hunter

30zł

Lalka

z 4 ubrankami
na zmianę
i akcesoriami

Lalka Sparkle Girlz*

z samochodem i rozkładaną
przyczepą kempingową

150zł

100zł 30zł
Lalka Barbie
Sklepik z salonem
dla zwierzaków

w zestawie: lalka,
4 zwierzątka, stanowisko
do pielęgnacji zamienne
na ladę z kasą i akcesoria

6

Lalka w ciąży
z dzieckiem,
kołyską
i akcesoriami

* Produkt dostępny w sklepach po 18.11.2021.

40zł
Głowa
do stylizacji
z akcesoriami,
wys. 20 cm

80zł

80zł

Lalka bobas*

z wanną i słuchawką prysznicową,
z której leci woda,
z akcesoriami, na baterie,
baterie są sprzedawane
oddzielnie

Lalka bobas*

z nosidełkiem,
ubrankiem na zmianę
i akcesoriami,
z dźwiękiem,
baterie w zestawie

120zł

Wózek weterynarza

w zestawie: piesek, walizka z akcesoriami,
rentgen, ze światłem i dźwiękiem,
wymiary wózka: 42 x 37 x 26 cm,
baterie w zestawie

130zł

Toaletka*

* Produkt dostępny w sklepach po 18.11.2021.

z magiczną różdżką otwierającą lustro, suszarką
na baterie, krzesełkiem i akcesoriami, wymiary: 67 x 42 cm,
baterie są sprzedawane oddzielnie
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Auto terenowe*
full function

na gumowych kołach, zdalnie sterowane,
skala 1:10, 2 wzory, baterie w zestawie

130zł

Auto terenowe*

zdalnie sterowane,
skala 1:16, 2 wzory,
akumulator w zestawie,
baterie do pilota
są sprzedawane oddzielnie

100zł
full function

Auto sportowe Maserati*

zdalnie sterowane, skala 1:16,
baterie są sprzedawane
oddzielnie

100zł

full function

jeździ bokiem,
na skos i obraca
się wokół własnej
osi o 360°

60zł

70zł
Auto rekin

z dźwiękiem,
2 wzory, baterie
w zestawie

Auto ciężarowe*

zdalnie sterowane, ze światłem, 2 wzory,
dł. 50 cm, akumulator w zestawie,
baterie do pilota
są sprzedawane oddzielnie

8

* Produkt dostępny w sklepach po 18.11.2021.

150zł

TYLKO
W
PEPCO

Hot Wheels Action
Balance Breakout
w zestawie: wyrzutnia
i 3 auta

100zł

Baza wojskowa*

z helikopterem z dźwiękiem,
baterie w zestawie

130zł

Hot Wheels Stunt Garage

przenośny garaż z windą,
4 piętra, w zestawie 1 auto

130zł

Warsztat
majsterkowicza*

z wiertarką na baterie,
narzędziami
i akcesoriami,
baterie są sprzedawane
oddzielnie
* Produkt dostępny w sklepach po 18.11.2021.
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20zł

Kamizelka
100% bawełny

chłopięca, świąteczna,
rozmiary: 74-98 cm

25zł

Sweter
100% bawełny

chłopięcy, świąteczny,
z pomponami,
rozmiary: 74-98 cm

8

Bluza 100% bawełny

chłopięca, świąteczna, szara
lub czerwona, rozmiary: 74-98 cm

10zł
Koszulka 100% bawełny

zł

dziewczęca, świąteczna, rozmiary: 80-98 cm

Spodnie
dresowe
100%
bawełny

chłopięce,
świąteczne,
brązowe
lub czerwone,
rozmiary:
74-98 cm

10zł

10

Spodnie dresowe
100% bawełny

dziewczęce, świąteczne,
rozmiary: 74-98 cm

30zł 10zł

Dres
100% bawełny

chłopięcy,
z aplikacją 3D,
czerwony lub zielony,
rozmiary: 74-98 cm

Sweter 100% bawełny
dziewczęcy,
świąteczny, licencyjny,
rozmiary: 74-98 cm

30zł

20zł

2-pak body
100% bawełny

dziewczęce, świąteczne,
z brokatowym nadrukiem,
rozmiary: 62-92 cm

15zł

Spódniczka

dziewczęca,
świąteczna,
z brokatowym
nadrukiem, czerwona
lub biała, rozmiary:
74-98 cm

Kapcie zwierzaki

chłopięce, świąteczne,
rozmiary: 18-21

15zł

30zł

Komplet chłopięcy
100% bawełny
świąteczny, licencyjny,
body, legginsy i czapka,
rozmiary: 56-80 cm
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Kapcie zwierzaki

chłopięce, świąteczne,
rozmiary: 22-33

20zł

20zł

Piżama
100% bawełny

20zł

Kapcie baleriny
dziewczęce,
świąteczne,
rozmiary: 22-31

dziewczęca,
świąteczna,
rozmiary: 92-128 cm

Piżama 100% bawełny
chłopięca, świąteczna,
rozmiary: 92-128 cm

7zł

Skarpetki

Piżama
100% bawełny

dziewczęce,
świąteczne,
różne wzory,
rozmiary: 23-34

chłopięca, świąteczna,
rozmiary: 92-128 cm

20zł
12

20zł

Piżama
100% bawełny

dziewczęca,
z brokatowym
nadrukiem, świąteczna,
rozmiary: 92-128 cm

20zł

Sweter

dziewczęcy, świąteczny,
rozmiary: 104-134 cm

30zł

30zł
Sweter

chłopięcy,
świąteczny,
rozmiary:
104-134 cm

Bluza

dziewczęca, świąteczna,
z kieszenią, rozmiary: 104-134 cm

25zł

Koszula 100% bawełny
z muchą, chłopięca,
rozmiary: 104-134 cm

30zł

35zł
Sukienka

dziewczęca, z cekinami,
czerwona lub biała,
rozmiary: 104-134 cm

15zł

Legginsy

95% bawełny,
dziewczęce,
świąteczne, ocieplone,
rozmiary: 104-134 cm
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30zł

Sukienka

dziewczęca,
welurowa,
rozmiary:
134-170 cm

30zł

Bluza z kapturem

dziewczęca, z aplikacją,
rozmiary: 134-170 cm

Koszulka 100% bawełny
dziewczęca, świąteczna,
różne wzory, biała lub czarna,
rozmiary: 134-170 cm

10zł

25zł

Piżama
100% bawełny
dziewczęca,
z brokatowym
nadrukiem,
świąteczna,
rozmiary:
134-176 cm
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Koszulka 100% bawełny

chłopięca, świąteczna,
licencyjna,
rozmiary: 134-170 cm

40zł

Bluza z kapturem
100% bawełny

chłopięca, świąteczna,
licencyjna, rozmiary:
134-170 cm

20zł

20zł

Koszulka
100% bawełny

chłopięca, świąteczna,
licencyjna, rozmiary:
134-170 cm

10zł

10zł

Koszulka
100% bawełny

chłopięca, świąteczna,
czerwona lub zielona,
rozmiary: 134-170 cm

Koszulka
100%
bawełny

chłopięca,
świąteczna,
rozmiary:
134-170 cm

Bluza
100% bawełny

chłopięca, świąteczna,
rozmiary: 134-170 cm

20zł
15

40zł
Sweter

40zł

Bluza

damska,
z pomponem,
świąteczna,
rozmiary: S-XXL

damski,
świąteczny,
rozmiary:
S-XXL

Koszulka
100%
bawełny

Koszulka 100% bawełny
damska, z brokatowym
nadrukiem, świąteczna,
rozmiary: S-XXL

20zł

damska,
świąteczna,
licencyjna,
rozmiary:
S-XXL

25zł
15zł

Koszulka
100% bawełny

damska, z brokatowym
nadrukiem, świąteczna,
rozmiary: S-XXXL
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Koszulka

męska, świąteczna,
czerwona, 100% bawełny
lub szara z domieszką wiskozy,
rozmiary: M-XXL

Koszulka
100% bawełny

męska, świąteczna,
rozmiary: M-XXL

15zł

20zł

Sweter

męski, świąteczny,
rozmiary: M-XXL

50zł
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30zł

Kubek termiczny

świąteczny, różne wzory,
w prezentowym pudełku,
poj. 350 ml

Komplet kubków

świąteczne, różne wzory, w prezentowym pudełku,
kubek termiczny, poj. 300 ml,
kubek ceramiczny, poj. 400 ml

50zł

25zł

Filiżanka

porcelanowa, świąteczna,
w prezentowym pudełku,
poj. 380 ml

15zł

Zestaw 2 kubków
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porcelanowe, świąteczne, różne wzory,
w prezentowym pudełku,
poj. 480 ml

40zł

Piżama
100% bawełny
męska,
świąteczna,
rozmiary:
M-XXL

15zł

Zestaw
zapachowy

z patyczkami
i olejkiem o poj. 80 ml,
różne kolory
i zapachy

40zł

Piżama

damska,
z aplikacją 3D,
rozmiary: S-XXL

25zł

Zestaw łazienkowy

ceramiczny, kubek na szczoteczki,
mydelniczka i dozownik
mydła w płynie

Kapcie

damskie, świąteczne,
z aplikacją 3D,
rozmiary: 36-41

20zł

40zł

Zestaw 2 ręczników

z żakardowym wzorem, różne
kolory, wymiary: 50 x 100 cm
i 70 x 140 cm
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Zawieszka
dziadek
do orzechów
różne wzory,
wys. 13,5 cm

6zł

20zł

10zł

Dekoracja
stojąca dziadek
do orzechów

Dekoracja

świąteczna, drewniana,
dostępna w wersji naturalnej
i z sherpą, na piku, wys. 25 cm

50zł

różne wzory, wys. 28 cm

Koc 2-stronny sherpa
różne wzory,
wymiary: 150 x 200 cm

Poszewka

świąteczna, różne wzory,
wymiary: 40 x 40 cm

12zł

Latarnia dekoracyjna

20

drewniana, do wyboru wymiary:
17,5 x 17,5 x 38,5 cm – 40 zł,
23 x 23 x 52 cm – 70 zł

od

40zł

10zł
Zawieszki
16 szt.
słomiane,
różne wzory,
ø 6 cm

20zł

Świeca w szkle

z przykrywką, zapachowa,
różne kolory i zapachy,
ø 13,5 cm, wys. 8 cm

20zł

Świeca w szkle

gwiazdka, różne kolory,
wymiary: 14 x 14 cm

10zł

Zestaw
bombek
12 szt.

17zł

różne kolory,
mieszane
ażurowe,
metaliczne
błyszczące
i matowe,
ø 6 cm

Świeca w szkle

bombka, zapachowa,
różne kolory i zapachy,
ø 11 cm, wys. 11 cm
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Latarnia dekoracyjna
metalowa, do wyboru:
10 x 11 x 19,5 cm – 20 zł,
14 x 15 x 27 cm – 30 zł,
17 x 18 x 36,5 cm – 50 zł

od

20zł
10zł

Zestaw
zawieszek
3 szt.
skrzaty

od

12zł
Dekoracja
skrzat

8zł

do wyboru:
wys. 27-30 cm – 12 zł,
wys. 40 cm – 20 zł

od

10zł
Pojemnik

welurowy, świąteczny,
różne kolory, do wyboru:
ø 14,5 cm, wys. 14 cm – 10 zł,
ø 17,5 cm, wys. 16 cm – 12 zł
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40zł

Dekoracja
renifer lub skrzat

na teleskopowych
nogach, wys. 98 cm

Pudełko

składane, świąteczne,
różne wzory, wymiary:
30 x 30 x 30 cm

Łańcuch LED

24 świecące sople, dł. 230 cm,
na baterie

15zł

10zł
Świecznik

ceramiczny, do wyboru:
Mikołaj, wymiary:
10,4 x 7 cm, renifer,
wymiary: 6 x 15,3 cm

Choinka LED

w jutowym worku,
na baterie

40zł

Świecznik
ceramiczny,
na t-light,
wys. 21 cm

20zł
12zł
Dekoracja
stojąca LED
samochód
Dekoracja
3 choinki LED

wymiary: 19 x 6 x 19 cm

15zł

dł. 14 cm

20zł

Domek

na t-light,
ceramiczny,
w matowym
wykończeniu,
wymiary:
10 x 7,5 x 20 cm

10zł

Domek

na t-light, ceramiczny,
w matowym wykończeniu,
czarny lub biały,
wymiary: 8 x 6,5 x 15 cm
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Jeszcze więcej inspiracji
znajdziesz na www.pepco.pl
Prezentowana oferta będzie dostępna w sklepach PEPCO już od 4 listopada 2021 roku.
Oferta obowiązuje do wyczerpania zapasów. Niektóre produkty pojawią się w sprzedaży na przełomie
listopada i grudnia 2021 roku. Oferta w sklepach może się różnić pod względem ilości i dostępności asortymentu.
Zdjęcia prezentują przykładowe wzory produktów i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.

