Tropikalna
poczuj jakość,
pokochaj cenę

kolekcja

HIT!
dostępne
również:

od

10zł

Stroje kąpielowe

do wyboru: szorty chłopięce,
rozmiary: 92-128 cm – 10 zł,
strój jednoczęściowy dziewczęcy,
rozmiary: 92-128 cm – 15 zł,
bikini damskie, rozmiary: S-XXL,
majtki – 15 zł, biustonosz – 20 zł

Oferta ważna od 15.06.2022 do 29.06.2022 lub do wyczerpania zapasów.

poczuj jakość,
pokochaj cenę

oferta od 15.06.2022 do 29.06.2022

40zł

Tunika plażowa
100% wiskozy

z dekoltem V, zapięciem
na guziki i regulacją
długości rękawów,
z nadrukiem,
rozmiary: S-XXL

dostępna
również:

od

20zł

Majtki lub biustonosz od kostiumu
z nadrukiem, rozmiary: S-XXL, do wyboru:
majtki wysokie, o modelującym kroju – 20 zł
lub biustonosz typu push-up
z usztywnianymi miseczkami – 25 zł

od

15zł

Majtki lub biustonosz od kostiumu
z nadrukiem, rozmiary: S-XXL, do wyboru:
majtki z nadrukiem – 15 zł lub biustonosz
z profilowanymi miseczkami i regulacją
długości ramiączek – 20 zł

15zł
Top

bawełniany,
prążkowany,
rozmiary: S-XXL

dostępne
również:

Majtki
lub biustonosz
od kostiumu
z nadrukiem,
rozmiary: S-XXL,
do wyboru:
majtki
z wiązaniami
na bokach – 15 zł
lub biustonosz
zawiązywany
na szyi i z tyłu – 15 zł

15zł

dostępne
również:

od

15zł

Majtki lub biustonosz od kostiumu
rozmiary: S-XL, do wyboru: majtki – 15 zł
lub biustonosz z wiązaniami na szyi i z tyłu – 25 zł

15zł

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

dziewczęcy, z asymetryczną
falbaną i nadrukiem,
rozmiary: 92-128 cm

Szorty kąpielowe
męskie, z nadrukiem,
rozmiary: M-XXL

HIT!

15zł

10zł

Szorty kąpielowe
chłopięce, z nadrukiem,
rozmiary: 92-128 cm

Szorty kąpielowe

20zł

chłopięce, z nadrukiem,
rozmiary: 134-164 cm

10zł

Strój
kąpielowy

Top
lub majtki
kąpielowe

dziewczęce,
z nadrukiem,
rozmiary: 134-146 cm,
do wyboru: top
na ramiączkach,
z falbaną – 10 zł
lub majtki – 10 zł

10zł

niemowlęcy,
dziewczęcy,
z falbanką
i nadrukiem
Myszki Minnie,
rozmiary: 80-92 cm

15zł
Szorty
kąpielowe

niemowlęce,
chłopięce,
z nadrukiem
licencji Nemo,
rozmiary: 80-92 cm

20.HCN.22720 HOHENSTEIN HTTI

Sprawdź opinie o naszej ofercie
i podziel się swoim zdaniem na

pepcopl

@pepcopl

25zł

Ręcznik
plażowy
100% bawełny
z nadrukiem licencji
Lilo i Stitch, Arielka,
Myszka Miki
lub Myszka Minnie,
wymiary: 70 x 140 cm

30zł

21.HCN.48407 HOHENSTEIN HTTI

Ręcznik plażowy
szybkoschnący
zwijany, z gumką, gładki,
wymiary: 90 x 180 cm

Prostownica do włosów Remington
z regulacją temperatury w zakresie 150-230°C,
automatycznym wyłącznikiem bezpieczeństwa,
obrotowym przewodem zasilającym
i ceramicznymi płytkami

120zł

90zł
Suszarka
do włosów
Remington

z 3-stopniową regulacją temperatury
i 2-stopniową regulacja siły nawiewu,
przełącznikiem chłodnego powietrza i dyfuzorem

30zł

Ręcznik plażowy
z mikrofibry, okrągły,
z frędzlami,
z nadrukiem, ø 150 cm

dostępne
również:

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

Zestaw 200 balonów wodnych

3 wersje kolorystyczne,
wymiary:
42 x 16,5 cm,
z pojemnikiem
na 1 l wody,
dla dzieci
powyżej 3 lat

w pojemniku z pompką dostępnym
w różnych kolorach

20zł

20zł

40zł

30zł

Zestaw
do baniek

w komplecie: talerzyk ø 34 cm
do baniek gigantów,
akcesoria i 500 ml płynu,
dla dzieci powyżej 3 lat

120zł
Basen rodzinny

nadmuchiwany,
wymiary: 210 x 135 x 40 cm,
mieści się 1 osoba dorosła
i 2 dzieci powyżej 6 lat

HIT!

Basen

nadmuchiwany, 3-kołowy, przezroczysty, z nadrukiem,
ø 100 cm, wys. 22 cm, mieści się 2 dzieci powyżej 3 lat

25zł

Hamak wodny

nadmuchiwane poduszki z siatką
zanurzającą się w wodzie, 1-osobowy,
wymiary: 120 x 65 cm, maksymalna waga 80 kg,
dla osób powyżej 14 lat

dostępne
również:

Okulary przeciwsłoneczne
damskie, rozmiar uniwersalny

20zł

35zł
Sandały*

dziewczęce,
z kwiatowym wzorem,
rozmiary: 22-31

od

30zł
od

30zł

Majtki lub biustonosz
od kostiumu

gładkie, rozmiary: S-XL,
do wyboru: majtki z tłoczeniem – 30 zł
lub biustonosz z falbanką – 40 zł

Sandały*

dziewczęce,
z kwiatowym
wzorem,
rozmiary: 32-37

40zł

Majtki lub biustonosz
od kostiumu

z nadrukiem, rozmiary: S-XL,
do wyboru: majtki z falbanką – 30 zł
lub biustonosz z falbanką – 40 zł

11-54564 SHIRLEY

20zł
* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

Japonki

damskie,
z kwiatowym wzorem,
rozmiary: 36-41

30zł

70zł

Kapelusz
słomkowy*

przewiązany koronkową
wstążką, rozmiar
uniwersalny

Sukienka
100% wiskozy
z dekoltem
umożliwiającym
odsłonięcie ramion
i gumkami
dopasowującymi
do figury,
z nadrukiem,
rozmiary: 34-42

Pareo
100% wiskozy

z nadrukiem,
umożliwia wiele
sposobów wiązania,
wymiary: 170 x 116 cm

50zł
Klapki

damskie, z paskiem
z materiału
z frędzelkami,
rozmiary: 36-41

60zł

Sandały*

35zł

damskie,
z kwiatowym
wzorem,
rozmiary: 36-41

30zł

Torba plażowa

zamykana na ściągacz,
z różową podszewką
w kwiatowy wzór,
wymiary: 50 x 30 cm

* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

różne sposoby
wiązania

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

10zł

5-pak stopek

bawełniane, dziewczęce,
różne wzory w zestawie,
rozmiary: 23-30

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

10zł

4-pak majtek
100% bawełny

dziewczęce,
różne wzory w zestawie,
rozmiary: 92-128 cm

Piżama
100% bawełny

rozmiary: 134-176 cm, do wyboru:
chłopięca, z nadrukiem roweru,
lub dziewczęca, z nadrukiem w kropki

14.HCN.50033 HOHENSTEIN HTTI

20zł

15zł

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

2-pak szortów

100% bawełny lub z bardzo wysoką
jej zawartością, chłopięce, z nadrukiem,
różne wzory w zestawie, rozmiary: 98-128 cm

5-pak stopek

bawełniane,
chłopięce,
różne wzory
w zestawie,
rozmiary: 31-38

10zł
20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

15zł
Piżama
100%
bawełny

dziewczęca,
z falbankami
na ramionach
i z nadrukiem,
rozmiary: 92-128 cm

10zł

4-pak majtek
100% bawełny

chłopięce, z nadrukiem, różne wzory
w zestawie, rozmiary: 134-164 cm

20.HCN.19053 HOHENSTEIN HTTI

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

HIT!

30zł

30zł

dziewczęca,
z nadrukiem
licencji Snoopy,
rozmiary:
104-134 cm

dziewczęca,
z bawełnianą górą
z aplikacją i tiulową
spódniczką
z podszewką,
rozmiary: 104-134 cm

Bluza
100% bawełny

Sukienka

10zł

dostępna
również:

Legginsy

bawełniane,
dziewczęce,
z nadrukiem,
rozmiary: 104-134 cm

dostępna
również:

10zł

Koszulka
100% bawełny

chłopięca, z kieszonką
i nadrukiem,
rozmiary: 104-134 cm

10zł

Koszulka
100% bawełny

chłopięca, z nadrukiem,
rozmiary: 104-134 cm

20zł

Spodnie dresowe

95% bawełny i 5% wiskozy,
chłopięce, z wiązaniem w pasie,
kieszeniami i nadrukiem,
rozmiary: 104-134 cm

poczuj jakość,
pokochaj cenę

oferta od 15.06.2022 do 29.06.2022
dostępny
również:

Bidon ze słomką
Canpol Babies

z obciążeniem słomki
i z nadrukiem
w zwierzątka, poj. 350 ml

25zł

25zł

Zestaw
2 smoczków LOVI

do uspokajania, różne kolory
w zestawie, dla niemowląt
w wieku: 0-3 miesięcy,
3-6 miesięcy lub 6-18 miesięcy

15zł

Kocyk niemowlęcy
100% bawełny

ażurowy, wymiary: 75 x 100 cm

15zł
dostępny
również:

3-pak śliniaków*
z wierzchnią warstwą
100% bawełny,
z nadrukiem,
różne wzory
w zestawie,
rozmiar uniwersalny

35zł
2-stopniowy
podest
dziecięcy,
antypoślizgowy,
z nadrukiem
Myszki Minnie
i Myszki Miki

dostępny
również:
* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

dostępny
również:

SHH0 1113555 TESTEX

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

HIT!

8zł

Top
100% bawełny

niemowlęcy, dziewczęcy,
z marszczeniem,
gładki,
rozmiary:
80-98 cm

dostępny
również:

10zł

10zł

Sukienka 100% bawełny

dostępne
również:

Szorty*
100% bawełny

niemowlęca, z falbankami na ramionach,
z nadrukiem, rozmiary: 74-98 cm

niemowlęce,
dziewczęce, z kokardą
i z nadrukiem w paseczki,
rozmiary: 74-98 cm

www.tuv.com
ID 1111240855

17zł

Zestaw
4 zabawek
sensorycznych

w kształcie zwierzątek,
różne kształty i kolory
w zestawie

20zł

Komplet
niemowlęcy
100% bawełny

chłopięcy, w zestawie:
koszulka i szorty z wiązaniem i kieszenią kangurką,
z nadrukiem, rozmiary: 74-98 cm

Komplet
niemowlęcy
100% bawełny

chłopięcy,
w zestawie koszulka
i ogrodniczki z kieszeniami,
z nadrukiem, rozmiary: 74-98 cm

35zł

10zł

Szorty
100% bawełny

niemowlęce, chłopięce,
z wiązaniem w pasie,
kieszeniami i ozdobnymi
guziczkami,
rozmiary: 74-98 cm
* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

dostępny
również:

20zł

50zł

Koc dla
zwierzaka
2-stronny,
wymiary:
80 x 100 cm

Legowisko
dla zwierzaka

2-kolorowe, do użytku
w pomieszczeniu,
wymiary: 60 x 45 x 18 cm

50zł
35zł

Transporter
dla zwierzaka

zamykany na suwak,
z rączką, regulowanym
paskiem i licznymi
panelami wentylacyjnymi,
wymiary: 52 x 22 x 29 cm

Mata chłodząca
dla zwierząt
ze wzorem arbuza,
kiwi lub cytryny,
ø 60 cm

8zł

dostępne
również:

Pływające
ringo

15zł

zabawka
dla psa

Zabawka dla psa
do rzucania, do wyboru:
latający dysk, granat
lub zestaw: piłka i rybka

10zł

dostępne
również:

25zł

Zabawka pluszowa dla psa
ze wzorem arbuza, kiwi lub ananasa,
ø 17 cm

Smycz
automatyczna
z taśmą z metalowym
zaczepem

Miska
silikonowa

składana, ø 14,5 cm
Bądź na bieżąco:

dostępne
również:

7zł

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.

