Тропічна
Відчуй якість,
закохайся в ціну

колекція

HIT!
Також
у наявності:

Від

10zł
Купальник

Наявні варіанти: плавки для хлопчика,
розміри: 92–128 см — 10 zł,
купальник для дівчаток,
розміри: 92–128 см — 15 zł,
жіноче бікіні, розміри: S–XXL,
трусики бікіні — 15 zł, бюстгальтер бікіні — 20 zł

Пропозиція дійсна з 15.06.2022 по 29.06.2022 або до останньої речі.

Відчуй якість,
закохайся в ціну

Акція діє з 15.06.2022 по 29.06.2022

40zł

Пляжна туніка
100% віскоза
V-виріз, на ґудзиках,
довжина рукавів
регулюється,
з принтом,
розміри: S–XXL

Також
у наявності:

Від

20zł

Бікіні бюстгальтер чи трусики

з принтом, розміри: S–XXL, наявні варіанти:
трусики з високою талією, моделюючі — 20 zł
чи бюстгальтер push-up із м'якими чашечками — 25 zł

Від

15zł

Бікіні бюстгальтер чи трусики
з принтом, розміри: S–XXL, наявні варіанти:
трусики з принтом — 15 zł чи бюстгальтер
з профільованими чашечками та бретелями,
що регулюються — 20 zł

15zł
Топ

бавовна,
в тонку смужку,
розміри: S–XXL

Також
у наявності:

Бікіні
бюстгальтер
чи трусики
з принтом,
розміри:
S–XXL, наявні
варіанти:
трусики із
зав'язками — 15 zł
чи бюстгальтер
із зав'язками на
шиї та спині — 15 zł

15zł

Також
у наявності:

Від

15zł

Бікіні бюстгальтер чи трусики

розміри: S–XL, наявні варіанти: трусики —15 zł
чи бюстгальтер із зав'язками на шиї та спині — 25 zł

15zł

Усі товари з цього буклета мають
позначку "HIT" у наших магазинах.
Купальник

для дівчинки, з асиметричною
оборкою та принтом,
розміри: 92–128 см

Плавки

для чоловіків, із принтом,
розміри: M–XXL

HIT!

15zł

10zł
Плавки

для хлопчиків, із принтом,
розміри: 92–128 см

Плавки

20zł

для хлопчиків,
із принтом,
розміри: 134–164 см

10zł

Купальник

для дівчаток,
з оборкою
та принтом
«Міні Маус»,
розміри: 80–92 см

Бікіні топ
чи трусики

для дівчаток,
із принтом,
розміри: 134–146 см
наявні варіанти:
топ із бретельками
та оборкою — 10 zł
чи трусики — 10 zł

10zł

15zł
Плавки

для хлопчиків,
із принтом «Немо»,
розміри: 80–92 см

20.HCN.22720 HOHENSTEIN HTTI

Дізнайся більше
та залиш свій відгук

pepcopl

@pepcopl

25zł

Пляжний
рушник
100% бавовна

з принтами
«Ліло і Стіч», «Аріель»,
«Мікі Маус» або
«Міні Маус»,
розмір: 70 х 140 см

30zł

21.HCN.48407 HOHENSTEIN HTTI

Пляжний рушник,
що швидко висихає

згорнутий, зі стрічкою, однотонний,
розмір: 90 х 180 см

Випрямляч для волосся Remington

з регулюванням температури від +150 °C до +230 °C,
з автоматичним запобіжним вимикачем,
обертовим шнуром
і керамічними пластинами

120zł

90zł
Фен
для волосся
Remington

із 3-ступінчастим регулюванням температури,
2-ступінчастим регулюванням повітряного потоку,
перемикачем холодного повітря і дифузором

30zł

Пляжний рушник

мікрофібра, круглий,
з торочками та принтом, ø 150 см

Також
у наявності:

Усі товари з цього буклета мають
позначку "HIT" у наших магазинах.
Водяний пістолет

Водяні кульки 200 шт.

3 варіанта кольорів,
розмір: 42 x 16,5 см
для 1 л води,
для дітей віком
від 3 років

в ємності з помпою,
різні кольори

20zł

20zł

40zł

30zł

Набір для
бульбашок

містить: ємність ø 34 см
для гігантських бульбашок,
аксесуари, 500 мл рідини
для бульбашок, для дітей
віком від 3 років

120zł

Басейн для родини
надувний,
розмір: 210 х 135 х 40 см,
для 1 дорослого і 2 дітей
віком від 6 років

HIT!

Басейн

надувний, 3 кільця, прозорий, із принтом, ø 100 см,
висота 22 см, для 2 дітей віком від 3 років

25zł

Водяний гамак

надувні подушки з сітчастим сидінням
посередині, для 1 людини,
розмір: 120 х 65 см, максимальне
навантаження 80 кг, для дітей віком від 14 років

Також
у наявності:

Сонцезахисні окуляри

для жінок, універсальний розмір

20zł

35zł
Сандалі*

для дівчаток,
із квітковим візерунком,
розміри: 22–31

Від

30zł
Від

30zł

Бікіні
бюстгальтер чи трусики

однотонні, розміри: S–XL,
наявні варіанти: фактурні трусики — 30 zł
або бюстгальтер з оборкою — 40 zł

Сандалі*

для дівчаток,
із квітковим
візерунком,
розміри: 32–37

40zł

Бікіні
бюстгальтер чи трусики

з принтом, розміри: S–XL,
наявні варіанти: трусики з оборкою — 30 zł
або бюстгальтер з оборкою — 40 zł

11-54564 SHIRLEY

20zł
* Товари наявні лише в деяких магазинах.

В’єтнамки

для жінок,
із квітковим візерунком,
розміри: 36–41

30zł

70zł

Солом’яний
капелюх*

із мереживною стрічкою,
універсальний розмір

Сукня
100% віскоза
із відкритими
плечима,
гофрованими
еластичними
стрічками
та принтом,
розміри: 34–42

Саронг
100% віскоза

з принтом,
декілька варіантів
зав'язування,
розміри: 170 х 116 см

50zł
Слайдери

для жінок,
текстильний верх
із бахромою,
розміри: 36–41

60zł

Сандалі*

35zł

для жінок,
із квітковим
візерунком,
розміри: 36–41

30zł

Пляжна сумка

на шнурку та рожевій
підкладці з квітковим
візерунком,
розміри: 50 х 30 см

* Товари наявні лише в деяких магазинах.

декілька
варіантів
зав'язування

Купуй спокійно! У тебе є 30 днів, щоб ухвалити
рішення і, раптом що, повернути товар*

10zł

Набір із
5 пар шкарпеток

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

бавовна, для дівчаток,
у наборі різні дизайни,
розміри: 23–30

10zł

Набір із 4 трусиків
100% бавовна
для дівчаток,
у наборі різні дизайни,
розміри: 92–128 см

Піжама
100% бавовна

розміри: 134–176 см, наявні варіанти:
для хлопчиків — із велосипедним принтом,
або для дівчаток — у крапочку

14.HCN.50033 HOHENSTEIN HTTI

20zł

15zł

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

2 пари шортів

100% бавовна або з високим
вмістом бавовни для хлопчиків,
із принтом, у наборі різні дизайни,
розміри: 98–128 см

Набір із 5 пар
шкарпеток

бавовна,
для хлопчиків,
у наборі різні
дизайни,
розміри: 31–38

15zł
Піжама
100%
бавовна

для дівчаток,
з оборками
на плечах
і з принтом,
розміри: 92–128 см

10zł
20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

10zł
Набір із
4 трусиків

для хлопчиків, у наборі різні
дизайни, розміри: 134–164 см

20.HCN.19053 HOHENSTEIN HTTI

Усі товари з цього буклета мають
позначку "HIT" у наших магазинах.

HIT!

30zł

30zł

для дівчаток,
із принтом
«Снупі»,
розміри: 104–134 см

для дівчаток,
бавовняний топ
з аплікацією,
спідниця з фатину
з підкладкою,
розміри: 104–134 см

Світшот
100%
бавовна

Сукня

10zł

Також
у наявності:

Легінси

бавовна,
для дівчаток,
із принтом,
розміри: 104–134 см

Також
у наявності:

10zł

Футболка
100% бавовна

для хлопчиків,
з кишенею і з принтом,
розміри: 104–134 см

10zł

Футболка
100% бавовна

для хлопчиків, із принтом,
розміри: 104–134 см

20zł

Спортивні штани

95% бавовна, 5% віскоза,
для хлопчиків, пасок-куліска,
з кишенями та принтом,
розміри: 104–134 см

Відчуй якість,
закохайся в ціну

Акція діє з 15.06.2022 по 29.06.2022

Також
у наявності:

Пляшечка
з соломинкою
Canpol Babies

із соломинкою з тягарцем
і тваринним принтом,
350 мл

25zł

25zł

Набір із
2 пустушок LOVI

пустушка,
різні кольори в наборі,
для дітей віком: 0–3 місяців,
3–6 місяців чи 6–18 місяців

15zł

Дитяча ковдра
100% бавовна

ажурна, розмір: 75 х 100 см

15zł
Також
у наявності:

3 дитячих нагрудники*
верхній шар
зі 100% бавовни
з принтом, у наборі
різні дизайни,
універсальний
розмір

35zł

2-ступінчастий
табурет
для дітей,
протиковзка
поверхня,
з принтом
«Мікі Маус»
і «Міні Маус»

Також
у наявності:
* Товари наявні лише в деяких магазинах.

Також
у наявності:

SHH0 1113555 TESTEX

Усі товари з цього буклета мають
позначку "HIT" у наших магазинах.

HIT!

8zł

Топ
100% бавовна
для дівчаток,
гофрований,
однотонний,
розміри:
80–98 см

Також
у наявності:

10zł

10zł

Сукня 100% бавовна

Також
у наявності:

Шорти*
100% бавовна

для дівчаток, з оборками на плечах
і принтом, розміри: 74–98 см

для дівчаток,
у смужку,
з бантом,
розміри: 74–98 см

www.tuv.com
ID 1111240855

17zł

Набір
із 4 сенсорних
іграшок
звірі, різні дизайни
та кольори в наборі

20zł

Набір для дітей
100% бавовна

для хлопчиків, до набору
входять: футболка та шорти
із зав'язкою на талії та кишенею-кенгуру,
з принтом, розміри: 74–98 см

Набір для дітей
100% бавовна

для хлопчиків, до набору входять:
футболка та комбінезон
із кишенями, із принтом,
розміри: 74–98 см

35zł

10zł

Шорти
100% бавовна

для хлопчиків,
із зав'язкою на талії,
кишенями та
декоративними ґудзиками,
розміри: 74–98 см
* Товари наявні лише в деяких магазинах.

Також
у наявності:

20zł

50zł

Ковдра для
домашніх
улюбленців

2-стороння,
розмір: 80 х 100 см

Ліжко для
домашніх
улюбленців

2-кольорове,
тільки для використання
всередині, розмір: 60 х 45 х 18 см

Також
у наявності:

50zł

35zł

Переноска для
домашніх улюбленців
на блискавці,
з ручкою, регульованим
ремінцем і великою кількістю
вентиляційних панелей,
розмір: 52 х 22 х 29 см

Охолоджуючий
килимок для
домашніх
улюбленців

8zł

із принтом кавун,
ківі чи лимон,
ø 60 см

15zł

Плаваюча
іграшка
-кільце
іграшка
для песиків

Іграшки
для песиків

для кидання,
наявні варіанти:
фризбі, граната
чи набір: м'яч і риба

10zł

Також
у наявності:

М'які іграшки для песиків
патерни кавун, ківі чи ананас,
ø 17см

Також
у наявності:

25zł

Повідець
для песика,
що регулюється

Силіконова
миска

з металевою застібкою

складана, ø 14,5 см
Будь у курсі новин

Відчуй якість,
закохайся в ціну

pepcopl

@pepcopl

pepco.pl

Служба підтримки клієнтів
тел.: +48 61 62 88 999
e-mail: klient@pepco.eu

7zł

Дещо новеньке:

Купуй упевнено!
У тебе є право
повернути товар
протягом 30 днів.
* Умови повернення
на www.pepco.pl

Ваучери на поповнення
Електронні
мобільного рахунку для
подарункові
національних та іноземних
карти
мобільних операторів
Кількість та наявність товарів у магазинах може відрізнятися. Певні товари
наявні лише в деяких магазинах. Через можливі помилки друку ціни
в буклеті та ціни в магазинах можуть відрізнятися.

