HIT!

Garnek lub patelnia Peter Cook

trwałe i praktyczne, z odporną na zarysowania
3-warstwową powłoką nieprzywierającą
ILAG Granitec, posiadają wygodne rączki
pokryte tworzywem typu soft-touch,
nowoczesny design, odpowiednie do wszystkich
rodzajów kuchenek, do wyboru:
rondel, ø 16 cm – 30 zł,
patelnia, ø 24 cm – 30 zł,
patelnia, ø 28 cm – 40 zł,
garnek, ø 20 cm, ze szklaną pokrywą – 60 zł

od

30zł

Oferta ważna od 18.11.2021 do 24.11.2021 lub do wyczerpania zapasów.

poczuj jakość,
pokochaj cenę

oferta od 18.11.2021 do 24.11.2021

60zł

Patelnia Peter Cook

trwała i praktyczna, z odporną na zarysowania
3-warstwową powłoką nieprzywierającą ILAG Granitec,
posiada wygodne rączki pokryte tworzywem
typu soft-touch, nowoczesny design,
odpowiednia do wszystkich rodzajów kuchenek,
głęboka, ze szklaną pokrywką, ø 30 cm

Komplet przyborów
kuchennych 3 szt.
w zestawie: łyżka szumówka,
łopatka i trzepaczka,
z drewnianymi rączkami
i oczkiem do zawieszenia,
dł. maks. 34 cm

35zł

20zł

Patelnia do naleśników
Peter Cook

trwała i praktyczna, z odporną na zarysowania
3-warstwową powłoką nieprzywierającą
ILAG Granitec, posiada wygodne rączki pokryte
tworzywem typu soft-touch, nowoczesny design,
odpowiednia do wszystkich rodzajów
kuchenek, ø 26 cm

od

10zł
Miska*

stalowa, do wyboru:
ø 20 cm – 10 zł,
ø 24 cm – 12 zł

dostępne
również:

* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

40zł

Deska do serwowania*
ceramiczna, w marmurowy wzór,
z drewnianą rączką,
ø 26 cm, dł. rączki 9 cm

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

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

HIT!

20zł
17zł

Świeca

w szklanym pojemniku
w kształcie bombki,
złota, srebrna
lub czerwona,
ø 11 cm, wys. 11 cm

Zestaw zapachowy

w prezentowym pudełku,
w zestawie: dyfuzor
z 80 ml olejku i patyczki,
dostępne zapachy:
Autumn Path, Salt & Caramel
lub Fig & Cinnamon

poznaj
zapach

25zł

15zł

Zestaw zapachowy

w prezentowym pudełku,
w zestawie: dyfuzor ze 100 ml olejku
i patyczki, dostępne zapachy:
Mistletoe & Fir lub Spiced Berries

15zł

20zł

Zestaw zapachowy

w prezentowym pudełku,
w zestawie: 2 świece w szkle, dyfuzor,
ozdobna gałązka i patyczki,
dostępne zapachy: Apple & Cinnamon,
Jungle Safari lub Spices & Love

Zestaw zapachowy

w prezentowym pudełku,
w zestawie: 2 świece w szkle,
dyfuzor z 70 ml olejku i patyczki,
o zapachu Verbena & Patchouli

15zł

Zestaw
zapachowy

w prezentowym pudełku,
w zestawie:
kominek ceramiczny
i 6 kostek wosku
zapachowego
Apple Cinnamon
lub Autumn Leaf

Sprawdź opinie o naszej ofercie
i podziel się swoim zdaniem na
od

10zł

pepcopl

@pepcopl

Dekoracja domek

ceramiczny, do wyboru: podświetlany
lampkami LED, ze srebrnym lub złotym dachem,
wymiary: 6 x 5,2 x 11,8 cm – 10 zł,
baterie w zestawie,
lub na tealight, ze srebrnym dachem,
wymiary: 9 x 7,5 x 14 cm – 15 zł

7zł

Dekoracja jeleń

ceramiczny, z połyskiem,
złoty, biały lub srebrny,
wymiary: 5,7 x 5,1 x 12,5 cm

od

10zł

Choinka

10zł

ceramiczna,
złota lub srebrna,
wymiary do wyboru:
9 x 18 cm – 10 zł,
13,5 x 30 cm – 20 zł

Zestaw bombek 6 szt.

z fakturą w geometryczne wzory,
ze złotym lub srebrnym wykończeniem, ø 8 cm

3zł

Zawieszka jeleń

brokatowy, z kokardą, złoty lub srebrny,
wys. 16,5 cm

4zł

Zawieszki
wianki 2 szt.

brokatowe,
złote lub srebrne, ø 12 cm

8zł

Zestaw bombek 5 szt.

z kuleczek, do wyboru: złote, białe,
grafitowe lub różowe, ø 6 cm

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

12zł

Zestaw bombek 5 szt.
z kuleczek, do wyboru:
białe lub grafitowe, ø 8 cm

8zł

4zł

Zawieszki śnieżynki 2 szt.
z łezką, ø 5,5 cm

30zł

Zawieszki
diamenciki
12 szt.
ze sznureczkami,
wys. 2,5 cm

Drzewko LED

80 lampek, do użytku
w pomieszczeniu
lub na zewnątrz,
wys. 110 cm, baterie
są sprzedawane oddzielnie

od

20zł
Świecznik

Wiązka łańcuchów LED
160 lampek, 8 wiązek dł. 2 m,
baterie są sprzedawane oddzielnie

15zł

metalowy,
w ksztłacie choinki,
do wyboru:
lampion na 1 świecę,
z uchwytem, ø 17 cm,
wys. 20 cm – 20 zł,
z gwiazdką, na 3 świece,
wymiary: 18 x 13 x 29 cm – 25 zł

HIT!

8zł

Łańcuch
świetlny LED

20 lampek, z koralikami lub
z gwiazdkami, dł. 220 cm

Zakupy online?
Już możesz!

Tysiące Twoich ulubionych
produktów Pepco już teraz
są dostępne na:

Znajdziesz tam produkty z regularnej oferty Pepco, natomiast HITy
gazetkowe i telewizyjne znajdziesz w sklepach stacjonarnych.

Szczegóły na pepco.pl

Jeszcze więcej
świątecznych produktów
i inspiracji znajdziesz
na www.pepco.pl

poczuj jakość,
pokochaj cenę

oferta od 18.11.2021 do 24.11.2021

40zł

40zł

o klasycznym
prostym kroju,
z zapięciem z tyłu,
z nadrukiem
w kratę,
rozmiary: 36-44

z miękkiej
dzianiny,
z haftem
na rękawach,
ze ściągaczami
na dole
i przy rękawach,
rozmiary: S-XXL

Sukienka

25zł

Sweter

Sweter

z metaliczną
nitką,
z wyciętym
dekoltem
i wiązaniem
z tyłu,
ze ściągaczami
na dole
i przy rękawach,
rozmiary: S-XXL

35zł

Bluzka

90% bawełny i 10% wiskozy,
z zakładką z tyłu
i z owalnym dołem,
gładka, rozmiary: S-XXXL

Koszulka
100% bawełny
ze świątecznym
nadrukiem,
rozmiary: S-XXXL

15zł

30zł
Jeggingsy

z wysoką gumą w pasie,
gładkie, rozmiary: 36-44
dostępny
również:

15zł
Koszulka
100%
bawełny

ze świątecznym
nadrukiem,
rozmiary: S-XXXL

Sweter

z miękkiej,
miłej
w dotyku dzianiny,
z dekoltem V,
ze ściągaczami
na dole i przy rękawach,
z przedłużonym tyłem,
rozmiary: S-XXL

30zł

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

30zł

HIT!

Piżama

z polaru, w 30% wytworzonego
z poliestru pochodzącego
z recyklingu, chłopięca,
z nadrukiem licencji
Harry Potter,
rozmiary: 92-128 cm

50zł

Piżama
100% bawełny

Piżama

flanelowa, damska,
z koszulą zapinaną na guziki,
w kratę, rozmiary: S-XL

z polaru, w 30% wytworzonego
z poliestru pochodzącego
z recyklingu, chłopięca,
z nadrukiem licencji Harry Potter,
rozmiary: 134-164 cm

40zł

40zł

Piżama

z polaru, w 30% wytworzonego
z poliestru pochodzącego
z recyklingu, dziewczęca,
z nadrukiem licencji Harry Potter,
rozmiary: 134-164 cm

Piżama

z polaru, w 30% wytworzonego
z poliestru pochodzącego
z recyklingu, dziewczęca, z koszulką
z futrzaną aplikacją, ze spodniami
z nadrukiem, z motywami licencji
Harry Potter, rozmiary: 92-128 cm

Piżama

30zł

50zł

z polaru, w 30% wytworzonego z poliestru
pochodzącego z recyklingu,
damska, z koszulką wiązaną na dole,
z futrzaną aplikacją, ze spodniami
z nadrukiem, z motywami licencji
Harry Potter, rozmiary: S-XL

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

Tunika 100% bawełny

dziewczęca, z gumkami przy
rękawach, ze świątecznym nadrukiem,
rozmiary: 104-134 cm

8zł

Koszulka
100%
bawełny

20zł

dziewczęca,
ze świątecznym
nadrukiem,
rozmiary:
104-134 cm

10zł

Koszula
100%
bawełny

dziewczęca,
odcinana,
marszczona,
rozmiary: 104-134 cm

Koszulka 100% bawełny
dziewczęca, z falbanką na dole,
ze świątecznym nadrukiem,
rozmiary: 104-134 cm

15zł

25zł

10zł

Legginsy

Spodnie
dresowe

welurowe, dziewczęce,
z błyszczącymi drobinkami,
rozmiary: 104-134 cm

z wysoką
zawartością
bawełny
i z elastanem,
dziewczęce,
dopasowane,
ze świątecznym
nadrukiem,
rozmiary:
104-134 cm

30zł

dostępna
również:

Dżinsy

bawełniane,
chłopięce, z kieszeniami,
rozmiary: 104-134 cm

20zł
Bluza

10zł

bawełniana, chłopięca,
ze świąteczną aplikacją,
rozmiary: 104-134 cm

Koszulka

100% bawełny lub z bawełny
z niewielkim dodatkiem wiskozy,
chłopięca, z nadrukiem,
rozmiary: 104-134 cm

dostępna
również:

10zł

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

HIT!

dostępna
również:

Koszulka
100%
bawełny

dziewczęca,
ze świątecznym
nadrukiem,
rozmiary:
134-170 cm

30zł

Sukienka

dostępna
również:

Bluza 100% bawełny

40zł 20zł

dziewczęca, ze świątecznym
nadrukiem, rozmiary: 134-170 cm

dziewczęca,
z połyskiem,
z odcięciem
i marszczoną
spódniczką,
z ozdobną
kokardą
na plecach,
rozmiary:
130-170 cm

Sukienka

dziewczęca, tiulowa,
z podszewką, z nadrukiem
w złote gwiazdki,
rozmiary: 134-170 cm

10zł

Koszulka
100% bawełny

chłopięca, z nadrukiem,
rozmiary: 134-170 cm

20zł

Bluza* lub spodnie dresowe

chłopięce, do wyboru: bluza 100% bawełny,
ze świątecznym nadrukiem lub spodnie
z wysoką zawartością bawełny i z elastanem,
z kieszeniami, gładkie, rozmiary: 134-170 cm

* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

dostępna
również:

poczuj jakość,
pokochaj cenę

oferta od 18.11.2021 do 24.11.2021
Samochód Lamborghini
dostępny
również:

zdalnie sterowany, skala 1:18,
jeździ we wszystkich kierunkach,
wymiary: 26,6 x 12,8 x 6,6 cm,
dla dzieci powyżej 6 lat,
baterie są sprzedawane oddzielnie

80zł
130zł

Zestaw Hot Wheels

tor z 3 pętlami kaskaderskimi
różnej wielkości, z samochodem w skali 1:64,
dla dzieci powyżej 6 lat

50zł
Tor Epoka
dinozaurów

245 elementów,
w zestawie:
elementy toru,
3 dinozaury i auto
na baterie
w kolorach czerwonym
lub zielonym, całkowita
dł. toru 400 cm,
dla dzieci powyżej 3 lat,
baterie są sprzedawane
oddzielnie

60zł

Opaska SuperZings

interaktywna, z efektami dźwiękowymi
ze świata Zingsów, w zestawie:
figurka Enigmy wys. 2,5-4 cm i opaska

40zł

Auto do skręcania

ze śrubokrętem umożliwiającym
skręcanie i rozkręcanie,
do wyboru: policja
lub straż pożarna,
z dźwiękiem i światłami,
dla dzieci powyżej 3 lat,
baterie w zestawie

50zł

Zestaw 2 pojazdów

wywrotka z koparką lub laweta z koparką,
z dźwiękiem, baterie w zestawie

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

HIT!

100zł
Lalka L.O.L.
Surprise! O.M.G.
w zestawie: lalka,
wys. 25 cm
i 20 niespodzianek,
do wyboru:
Spice Babe lub Sweets

25zł

Lalka piosenkarka
akcesoria w zestawie

40zł

Kula L.O.L.
Surprise! Dance
w zestawie: laleczka,
latarka UV i akcesoria

50zł

Lalka
w samochodzie

130zł

Domek jelonków Enchantimals
w zestawie: jelonek, lalka wys. 15 cm
i akcesoria, wys. domku 53 cm

60zł
Lalka bobas

w nosidełku, dostępne 2 wzory

40zł 70zł
Tablet
graficzny 11''

kolorowy, dla dzieci
powyżej 4 lat

Auto

zdalnie sterowane,
z dźwiękiem i światłami,
jeździ we wszystkich
kierunkach, dostępne
2 modele, baterie są
sprzedawane
oddzielnie

50zł

Zestaw gier 10 w 1
10 edukacyjnych gier
z motywami licencji
Świnka Peppa lub Bing

40zł

70zł

dostępny
również:

Zestaw kreatywny
makaron

Mata muzyczna
pianinko

w zestawie: maszynka
do robienia makaronu,
4 pojemniki masy
w różnych kolorach,
akcesoria, dla dzieci
powyżej 3 lat

10 klawiszy z dźwiękami
8 instrumentów,
z regulacją głośności,
wymiary: 130 x 48 cm,
dla dzieci powyżej 3 lat

40zł

Zabawka pluszowa

do wyboru: Myszka Miki
lub Myszka Minnie, wys. 25 cm

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.

