
30 zł

 od

Odzież i obuwie  
sportowe 
Cardio Bunny
do wyboru:   
biustonosz sportowy,  
rozmiary: S-XL – 30 zł,  
legginsy, rozmiary:  
XS-XL – 50 zł,  
buty sportowe,  
rozmiary:  
36-41 – 50 zł

HIT!

zaprojektowana dla PEPCO 

NOWA 
KOLEKCJA

poczuj jakość,  
    pokochaj cenę

Oferta ważna od 20.01.2022 do 2.02.2022 lub do wyczerpania zapasów. 
W niedzielę 30 stycznia sklepy będą otwarte.



50 zł

 od

8 zł

30 zł

10 zł

50 zł 50 zł

40 zł

50 zł

Gumki  
do włosów  

2 szt.
różne wzory  
w zestawie

Plecak sportowy 
zapinany na suwak,  
z kieszonką, szelkami  
i z uchwytami

Torba sportowa 
z boczną kieszenią na buty, z kieszenią zewnętrzną,  
wzmocnionym dnem i regulowanym paskiem,  
wymiary: 53 x 14 x 18 cm

2-pak stopek  
sportowych
oddychające,  
szybkoschnące,  
z lureksową nitką,   
rozmiary: 35-42

Bluza z kapturem 
lub spodnie sportowe
z wysoką zawartością  
bawełny, z kieszeniami, 
rozmiary: XS-XL,  
spodnie z wiązaniem  
w pasie – 50 zł, 
bluza, zapinana  
na suwak – 60 zł 

Bluza  
sportowa

szybkoschnąca, 
ze stójką i kieszeniami,  

zapinana na suwak,  
rozmiary: XS-XL

Top sportowy
szybkoschnący,  

z nadrukiem,  
rozmiary: XS-XL

Buty sportowe
damskie, sznurowane,  
z wierzchem  
z elastycznego  
lekkiego materiału  
przepuszczającego  
powietrze,  
rozmiary: 36-41

zaprojektowana dla PEPCO 

NOWA 
KOLEKCJA

oferta od 20.01.2022 do 2.02.2022
poczuj jakość,  
     pokochaj cenę



45 zł

12 zł

30 zł

30 zł50 zł

50 zł

50 zł

50 zł

Słuchawki
douszne w praktycznym  

pudełeczku

Torba 
zapinana na suwak,  
z praktyczną zewnętrzną  
kieszenią

Buty  
sportowe
damskie, z szeroką gumą  
i wierzchem z elastycznego  
lekkiego materiału  
przepuszczającego  
powietrze, rozmiary: 36-41

2-pak skarpet 
sportowych
z wysoką zawartością bawełny,  
z haftowanym logo,  
rozmiary: 35-42

Bluza  
z kapturem 
lub spodnie  
sportowe 
z nadrukiem,  
do wyboru:  
bluza, rozmiary: XS-XL  
lub spodnie  
z wiązaniem w pasie  
i z kieszeniami,  
rozmiary: XS-XL

Legginsy  
sportowe

szybkoschnące,  
o modelującym kroju,  

z kontrastowymi wstawkami  
optycznie wysmuklającymi  

sylwetkę, z szeroką gumą  
w pasie i kieszonkami  

z siateczki na bokach,  
rozmiary: XS-XL  

Biustonosz  
sportowy
z wygodnymi szerokimi,  
skrzyżowanymi z tyłu  
ramiączkami i szeroką  
gumą pod biustem,  
z nadrukiem,  
rozmiary: S-XL

Koszulka sportowa
szybkoschnąca, z nadrukiem,  

rozmiary: XS-XL

zaprojektowana dla PEPCO 

NOWA 
KOLEKCJA

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



35 zł
Plecak
dziewczęcy, zapinany na suwak,  
z kieszenią zewnętrzną zapinaną  
na suwak, z regulowanymi szelkami

20 zł

40 zł

20 zł

50 zł

12 zł

50 zł
Buty sportowe
dziewczęce, z szeroką  

gumą, z wierzchem  
z elastycznego, lekkiego  

materiału przepuszczającego  
powietrze, rozmiary: 34-37

3-pak stopek 
dziewczęce, z zapiętkiem,  

różne wzory w zestawie,  
rozmiary: 31-38

Bluza  
z kapturem
dziewczęca,  
szybkoschnąca,  
z kieszeniami,  
zapinana na suwak,  
z nadrukiem,  
rozmiary: 134-170 cm

Top sportowy
dziewczęcy, szybkoschnący,  
z nadrukiem, z szeroką  
gumą pod biustem, 
rozmiary: 134-176 cm

Legginsy sportowe
dziewczęce, szybkoschnące,  

z modelującymi kontrastowymi  
wstawkami, z szeroką gumą  

w pasie, rozmiary: 134-170 cm

Top sportowy
dziewczęcy, szybkoschnący, z szerokim  
ściągaczem z zakładką, z nadrukiem,  
rozmiary: 134-170 cm 

zaprojektowana dla PEPCO 

NOWA 
KOLEKCJA

Sprawdź opinie o naszej ofercie  
i podziel się swoim zdaniem na

@pepcoplpepcopl

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI



5 zł
Gumki do włosów 2 szt.
różne wzory w zestawie

20 zł

40 zł

20 zł

40 zł
Bluza z kapturem  

100% bawełny
dziewczęca,  

z kieszeniami,   
z nadrukiem,  

rozmiary: 134-170 cm

Top sportowy
dziewczęcy,  

szybkoschnący,  
z nadrukiem, 

z szeroką gumą  
pod biustem,  

rozmiary: 134-176 cm

Legginsy  
sportowe

dziewczęce,  
szybkoschnące,  

z nadrukiem,  
rozmiary:  

134-170 cm

Top  
sportowy
dziewczęcy,  
szybkoschnący,  
z szerokim  
ściągaczem  
z zakładką,  
z nadrukiem,  
rozmiary:  
134-170 cm 

12 zł
3-pak skarpetek 
z wysoką zawartością  
bawełny, dziewczęce,  
z nadrukiem, różne wzory,  
rozmiary: 31-38

40 zł
Spodnie sportowe  

100% bawełny
dziewczęce, z wiązaniem w pasie,  

kieszeniami i nadrukiem,  
rozmiary: 134-170 cm

25 zł
Worek

dziewczęcy,  
z kieszenią przednią  
zapinaną na suwak,  

ściągany podwójnymi  
sznurkami

HIT!

zaprojektowana dla PEPCO 

NOWA 
KOLEKCJA

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

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI



10 zł

25 zł

10 zł

10 zł

20 zł

20 zł

Skarpety do jogi i pilatesu
z wysoką zawartością bawełny  

i z elastanem, damskie,  
antypoślizgowe, 

 idealne do ćwiczeń,  
rozmiary: 35-42

Hantle 1 szt. 1 kg
antypoślizgowe

Koszulka lub  
legginsy sportowe
damskie, szybkoschnące,  
z efektownymi panelami  
po bokach, koszulka,  
rozmiary: S-XXL, legginsy,  
rozmiary: S-XL

Koszulka sportowa
damska, szybkoschnąca,  

z nadrukiem, rozmiary: S-XXL

Biustonosz
z mikrofibry, z przeplotem na plecach  
i z wygodną szeroką gumą  
dobrze podtrzymującą biust,  
rozmiary: S/M, L/XL

3-pak stopek
damskie, w stylu sportowym, z nadrukiem  
w panterkę, rozmiary: 35-42

dostępne  
również:

   

oferta od 20.01.2022 do 2.02.2022
poczuj jakość,  
     pokochaj cenę

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI



10 zł

10 zł

12 zł

10 zł

12 zł

8 zł

8 zł

8 zł

3-pak majtek  
100% bawełny
chłopięce, z nadrukiem  
licencji Cars, różne wzory  
w zestawie, rozmiary:  
92-128 cm

3-pak stopek 
z wysoką zawartością bawełny  
i z elastanem, dziewczęce,  
ze wzorem na licencji Snoopy,  
różne wzory w zestawie,  
rozmiary: 31-38

2-pak skarpetek
z wysoką zawartością bawełny  
i z elastanem, chłopięce,  
ze wzorami na licencji Superman,  
różne wzory w zestawie,  
rozmiary: 31-42

Podkoszulek 
95% bawełny i 5% elastanu,  
dziewczęcy, z nadrukiem  
Myszki Minnie, rozmiary:  
92-128 cm

Top 
95% bawełny i 5% elastanu,  
dziewczęcy, z szeroką gumą,  
z nadrukiem licencji Snoopy,  
rozmiary: 134-176 cm

2-pak szortów 
95% bawełny i 5% elastanu,  
dziewczęce, z nadrukiem  
Myszki Minnie, różne kolory  
w zestawie, rozmiary: 92-128 cm

2-pak szortów 
95% bawełny i 5% elastanu,  

dziewczęce, z szeroką gumą,  
z nadrukiem licencji Snoopy,  

różne kolory w zestawie,  
rozmiary: 134-176 cm

3-pak stopek 
z wysoką zawartością  

bawełny i z elastanem,  
chłopięce, ze wzorami  

na licencji Cars,  
różne wzory w zestawie,  

rozmiary: 23-30

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

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX



25 zł

20 zł

20 zł

40 zł

40 zł

20 zł

8 zł

15 zł

25 zł

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

Dres
z bardzo wysoką  

zawartością bawełny, 
chłopięcy, w zestawie:  

bluza z kapturem  
zapinana na suwak,  

z kieszeniami, i spodnie,  
z wiązaniem w pasie  

i kieszeniami, z nadrukiem,  
rozmiary: 104-134 cm

Bluza  
z kapturem* 

chłopięca, z nadrukiem,   
rozmiary: 134-170 cm

Top lub  
legginsy 
sportowe
dziewczęce,  
szybkoschnące 
z nadrukiem  
licencji Atomówki,  
rozmiary: 104-134 cm

Bluza  
bomberka 

100% bawełny
dziewczęca,  

zapinana na suwak,  
z kieszeniami,  
z nadrukiem,  

rozmiary: 104-134 cm

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

Baleriny
z wysoką zawartością  

bawełny i z elastanem,  
dziewczęce,  

antypoślizgowe,  
rozmiary: 23-38

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

Spodnie sportowe 
chłopięce, z wiązaniem w pasie  
i z kieszeniami, z nadrukiem  
licencji Looney Tunes,  
rozmiary: 104-134 cm

* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

dostępne  
również:

   

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



30 zł

20 zł

25 zł

35 zł

15 zł

12 zł

30 zł

20 zł

Komplet  
niemowlęcy 

dziewczęcy, z motywami  
licencji 101 Dalmatyńczyków,  

w zestawie: bluza 100% bawełny,  
z falbankami i aplikacją 3D,  

i legginsy 95% bawełny i 5% elastanu,  
rozmiary: 74-98 cm

Spodnie dresowe 
100% bawełny

niemowlęce, chłopięce,  
z wiązaniem w pasie i z kieszeniami,  

z nadrukiem licencji Spiderman,  
rozmiary: 74-98 cm

Bluza z kapturem  
100% bawełny

niemowlęca, chłopięca,  
z taśmami z napisami i nadrukiem  

licencji Spiderman,  
rozmiary: 74-98 cm

Komplet niemowlęcy  
chłopięcy, w zestawie:  

gładkie body 100% bawełny  
i dresowe ogrodniczki  

bawełniane, z aplikacją, 
rozmiary: 56-86 cm

Body 
95% bawełny i 5% elastanu,  

niemowlęce, dziewczęce,  
z nadrukiem wróżki Dzwoneczek,  

rozmiary: 62-92 cm

Legginsy 
95% bawełny organicznej i 5% elastanu,  
niemowlęce, dziewczęce,  
z nadrukiem wróżki Dzwoneczek,  
rozmiary: 56-86 cm

Komplet  
niemowlęcy 

dziewczęcy, z motywami  
licencji Król Lew,  

w zestawie:  
bluza 100% bawełny,  

z falbankami i aplikacją 3D,  
i legginsy 95% bawełny  

i 5% elastanu,  
rozmiary: 74-98 cm

2-pak body
niemowlęce, chłopięce, z nadrukiem, w zestawie:  
zielone 100% bawełny i szare bawełniane, rozmiary: 62-92 cm

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

Certified by USB
TEX2765

‘organic’



25 zł

35 zł

50 zł

12 zł

60 zł

30 zł

25 zł

Koc
ze wzorem w kratę,  
wymiary: 130 x 170 cm

Kosz 
pleciony  

z naturalnych  
materiałów,  

z uchwytami,  
2-kolorowy,  

ø 20-30 cm,  
wys. 27,5 cm

Pled 
2-stronny, wymiary:  
150 x 200 cm

Lampa stołowa
z ceramiczną podstawą  

z zarysem twarzy
i z kloszem z materiału,

wys. podstawy ok. 30 cm,  
wys. z abażurem ok. 47 cm

Roślinka  
sztuczna 
w doniczce 
ceramicznej,  
wymiary: 15 x 15 x 43 cm

Osłonka  
na doniczkę 

ceramiczna, ze wzorem  
z motywem twarzy 

wymiary: 13,5 x 13,5 x 13 cm

Makrama 
pleciona, z elementami z bawełny  

i drewna, do zawieszenia,   
wymiary: 59 x 27 x 1,5 cm

dostępny  
również:

   

dostępna  
również:

   

oferta od 20.01.2022 do 2.02.2022
poczuj jakość,  
     pokochaj cenę

SHHO 094418 TESTEX

SHHO 094418 TESTEX



30 zł

100 zł

30 zł

40 zł10 zł

17 zł

50 zł

Obrus 
z żakardowym wzorem,  
wymiary: 140 x 220 cm

Stołek 
z pokryciem ozdobionym  
makramą, na drewnianych  
nóżkach, ø 35 cm, wys. 43 cm

Koc 
bawełniany, z frędzlami,  

wymiary: 130 x 160 cm

Koc 
typu sherpa,  
2-stronny,  
wymiary:  
130 x 170 cm

Mata 
na stół, 
dwustronna

Makrama 
pleciona,  

bawełniana,
do zawieszenia,  

wymiary:  
50 x 75 cm

Gałązka  
dekoracyjna 
sztuczna, do wyboru  
różne rodzaje,
dł. 74-90 cm

dostępny  
również:

   

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

SH025 162889 TESTEX



30 zł

30 zł

50 zł

30 zł

60 zł

30 zł

łatwe  
wlewanie  
wodyKubek termiczny 

próżniowy, ze stali nierdzewnej, z napisem,  
poj. 400 ml

Dzbanek Aquaphor z filtrem 
ze wskaźnikiem czasu wymiany filtra, z przesuwaną pokrywką  
ułatwiającą nalewanie wody, do wyboru różne kolory, poj. 2,8 l,  
pasujące filtry Aquaphor B15 w stałej ofercie

Butelka termiczna  
próżniowa, ze stali nierdzewnej,  

z nadrukiem, poj. 500 ml

Patelnia 
z nieprzywierającą powłoką,  

z wygodną rączką  
z tworzywa, nadaje się  

do wszystkich rodzajów kuchenek,  
także indukcyjnych, ø 28 cm

Rondel 
z nieprzywierającą powłoką,  
z wygodną rączką z tworzywa,  
nadaje się do wszystkich rodzajów  
kuchenek, także indukcyjnych,  
ø 16 cm

Patelnia wok 
z nieprzywierającą powłoką,  
z wygodną rączką z tworzywa,  
nadaje się do wszystkich rodzajów  
kuchenek, także indukcyjnych,  
ø 28 cm

dostępny  
również:

   

dostępny  
również:

    
 

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

e-mail: klient@pepco.eu

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

doładowania kart 
telefonicznych krajowych 

i zagranicznych

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.

elektroniczne 
karty 

podarunkowe

* Regulamin zwrotów  
dostępny na www.pepco.pl

Masz 30-dniowe 
prawo do zwrotu

poczuj jakość,  
     pokochaj cenę

@pepcoplpepcopl pepco.pl


