
HIT!HIT!HIT!

25 zł

 od

Bluza lub spodnie 100% bawełny
z nadrukiem na licencji Looney Tunes, 
do wyboru: bluza lub spodnie dziewczęce lub chłopięce, 
rozmiary: 104-134 cm – 25 zł, bluza lub spodnie chłopięce, 
rozmiary: 134-170 cm – 30 zł

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

Oferta ważna od 11.08.2022 do 24.08.2022 lub do wyczerpania zapasów.

poczuj jakość, 
    pokochaj cenę



40 zł

 od

25 zł

40 zł
Koszula
100% wiskozy 
damska, 
z kołnierzykiem, 
mankietami 
i owalnym dołem, 
zapinana 
na guziki, 
z nadrukiem 
na licencji 
Looney Tunes, 
rozmiary: 36-46

30 zł
Bluza 
100% bawełny 
dziewczęca, 
z nadrukiem na licencji 
Looney Tunes, 
rozmiary: 134-170 cm

30 zł
Spodnie 
dresowe 
100% bawełny 
dziewczęce, 
z nadrukiem na licencji 
Looney Tunes, 
rozmiary: 134-170 cm

Bluza 
lub spodnie
100% bawełny 
dziewczęce, z nadrukiem 
na licencji Looney Tunes, 
rozmiary: 104-134 cm

Spodnie dresowe
lub bluza 

z kapturem
damskie, bawełniane, 

z nadrukiem na licencji 
Looney Tunes, 

rozmiary: S-XXL, do wyboru: 
spodnie z gumką i sznureczkiem

w pasie – 40 zł lub
bluza z kapturem – 50 zł

25 zł

 od

Koszulka
100% bawełny 
damska, z nadrukiem 
na licencji 
Looney Tunes,
do wyboru: 
z dekoltem V, 
rozmiary: 
S-XXXL – 25 zł, 
lub z wytłaczanym 
motywem, 
rozmiary: S-XXL – 30 zł

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

dostępne 
również:

dostępne 
również:

oferta od 11.08.2022 do 24.08.2022
poczuj jakość, 
     pokochaj cenę



25 zł

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

20 zł
Koszulka 
100% bawełny 
chłopięca, 
z nadrukiem
na licencji 
Looney Tunes,
rozmiary: 134-170 cm

30 zł
Spodnie 
dresowe 
100% bawełny 
chłopięce, 
z wiązaniem w pasie 
i kieszeniami, z nadrukiem 
na licencji Looney Tunes, 
rozmiary: 134-170 cm

15 zł

 od

Koszulka 100% bawełny 
dziewczęca, z owalnym dołem 

i nadrukiem na licencji Looney Tunes, 
do wyboru rozmiary: 104-134 cm – 15 zł

lub 134-170 cm – 20 zł

30 zł
Bluza 
100% bawełny 
chłopięca, z nadrukiem 
na licencji Looney Tunes, 
rozmiary: 134-170 cm

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

Bluza lub 
spodnie dresowe
100% bawełny 
chłopięce, z nadrukiem
na licencji Looney Tunes,
rozmiary: 104-134 cm

dostępna 
również:

dostępna 
również:

dostępna 
również:

dostępna 
również:

dostępne 
również:

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



15 zł

Grzechotka 
pluszowa* 
postać na licencji 
Looney Tunes,
do wyboru: 
Sylwester lub Tweety

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

   

10 zł

 odLegginsy 100% bawełny 
niemowlęce, z nadrukiem na licencji 

Looney Tunes, do wyboru: dziewczęce, 
rozmiary: 56-86 cm – 10 zł, 

lub chłopięce, 
rozmiary: 62-92 cm – 12 zł

35 zł
Komplet

niemowlęcy 
dziewczęcy, w zestawie: 

bluza z kapturem
100% bawełny 

i legginsy 95% bawełny 
i 5% elastanu, 

z nadrukiem na licencji 
Looney Tunes,

rozmiary: 74-98 cm

40 zł

Komplet niemowlęcy
100% bawełny 
chłopięcy, w zestawie: bluza
i spodnie, z nadrukiem
na licencji Looney Tunes, 
rozmiary: 74-98 cm

15 zł
Body 
95% bawełny i 5% elastanu, 
niemowlęce, do wyboru: 
dziewczęce lub chłopięce, 
z nadrukiem na licencji 
Looney Tunes, 
rozmiary: 62-92 cm

16.HBD.79596 HOHENSTEIN HTTI

2015OK0629 AITEX20 zł

Poduszeczka* 
niemowlęca, z pokryciem 
100% bawełny z jednej strony, 
z nadrukiem na licencji Looney Tunes,
wymiary: 33 x 24 cm

dwustronna

www.tuv.com 
nr TP 50540592

* Produkt dostępny 
w wybranych sklepach.

dostępny 
również:

dostępny 
również:

Sprawdź opinie o naszej ofercie 
i podziel się swoim zdaniem na

@pepcoplpepcopl



20 zł

 od

2-pak 
szortów 
bawełniane 

z elastanem, chłopięce, 
z nadrukiem na licencji Looney Tunes,

 różne wzory w zestawie, 
do wyboru rozmiary: 92-128 cm – 20 zł 

lub 134-176 cm – 25 zł

30 zł
Piżama 100% bawełny 
chłopięca, z nadrukiem na licencji 
Looney Tunes, rozmiary: 92-128 cm

8 zł

 od
2-pak skarpetek 
bawełniane z elastanem, 

chłopięce, z nadrukiem 
na licencji Looney Tunes, 
różne wzory w zestawie, 

do wyboru rozmiary: 
23-30 – 8 zł lub 31-42 – 10 zł

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

35 zł
Piżama 100% bawełny
chłopięca, z nadrukiem na licencji 
Looney Tunes, rozmiary: 134-176 cm

30 zł
Piżama

100% bawełny 
dziewczęca,
z nadrukiem 

na licencji 
Looney Tunes,

rozmiary: 92-128 cm

35 zł
Piżama

100% bawełny 
dziewczęca, z nadrukiem 
na licencji Looney Tunes, 

rozmiary: 134-176 cm

SHGO 045544

17.HCN.25884

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

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



50 zł

Plecak 
jednokomorowy, zamykany 

na suwak, z kieszenią 
zewnętrzną zamykaną 

na suwak, z usztywnionym 
tyłem i regulowanymi 

paskami, z nadrukiem 
na licencji Looney Tunes, 
wymiary: 29 x 40 x 15 cm

7 zł

Worek 
ze sznureczkami 
do noszenia na plecach, 
z nadrukiem na licencji 
Looney Tunes, 
 wymiary: 34 x 43,5 cm 

6 zł
2-pak długopisów 
z nadrukiem na licencji 
Looney Tunes, 
różne wzory w zestawie

20 zł
Notes A5 

80 kartek w kratkę, z okładką 
z wyszywaną aplikacją 

na licencji Looney Tunes

35 zł

Kosmetyczka 
zamykana na suwak, 
z nadrukiem na licencji 
Looney Tunes, 
wymiary: 17 x 11 x 10 cm

12 zł
Piórnik 
2-komorowy, zamykany na suwaki, 
z uchwytem, z nadrukiem 
na licencji Looney Tunes

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

dostępny 
również:dostępne 

również:

    

dostępny 
również:

dostępne 
również:

oferta od 11.08.2022 do 24.08.2022
poczuj jakość, 
     pokochaj cenę



30 zł

30 zł

Butelka 
metalowa,
z rurką, 
z nadrukiem 
na licencji 
Looney Tunes, 
poj. 500 ml

20 zł

Piórnik 3D 
2-komorowy, zamykany 
na suwak, z nadrukiem 

na licencji Looney Tunes

20 zł

Zestaw 
piśmienniczy 
z nadrukiem na licencji 
Looney Tunes, 
w zestawie: metalowy piórnik, 
kołonotatnik A5, długopis, 
6 kredek, ołówek, gumka, 
temperówka i linijka, 
zapakowane w torebkę 
zamykaną na suwak

10 zł
Kołonotes A5

80 kartek w kratkę, z okładką 
z metalizowanymi 

elemantami nadruku 
na licencji Looney Tunes

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

Zabawka pluszowa 
postać na licencji Looney Tunes, 
wys. 30 cm, do wyboru: 
Królik Bugs, Diabeł Tasmański 
lub Tweety

30 zł
Torba na lunch 
z nadrukiem na licencji
Looney Tunes, 
wymiary: 26 x 11,5 x 24 cm

dostępne 
również:

    

dostępny 
również:

dostępny
również:

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



40 zł
Komplet: 
koc i poduszka
z nadrukiem na licencji
Looney Tunes, 
w zestawie: koc, 
wymiary: 130 x 170 cm, 
poduszka, 
wymiary: 40 x 40 cm

60 zł

Komplet pościeli 100% bawełny 
z nadrukiem na licencji Looney Tunes, 

w zestawie: poszewka na kołdrę, 
wymiary: 140 x 200 cm 

i poszewka na poduszkę, 
wymiary: 70 x 80 cm

10 zł
Pudełko składane 

z nadrukiem na licencji
Looney Tunes, wymiary: 30 x 30 x 30 cm

20 zł
Poduszka 
z motywem na licencji 
Looney Tunes, 
wymiary: 40 x 40 cm

15 zł
Kosz składany

z nadrukiem na licencji 
Looney Tunes, 

wymiary: 35 x 35 x 55 cm

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

SH025 179771 TESTEX

SH025 179771 TESTEX

2015OK0629 AITEX

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



5 zł

 od

5 zł
Zestaw karteczek 
samoprzylepnych 
w notesie, z nadrukiem, 
dostępne różne wzory

Kołozeszyt 
do wyboru: z okładką 
z neonowym nadrukiem,
A5,  80 kartek – 5 zł,
z okładką z holografi cznym 
nadrukiem, A4, 100 kartek, 
w linie – 10 zł

40 zł
Plecak młodzieżowy 
1-komorowy, z zewnętrzną 
kieszenią, zapięciami 
na suwaki, regulowanymi 
szelkami, z wykończeniem 
z efektem holografi cznym, 
wymiary: 38,5 x 29 x 18 cm

8 zł
Zestaw 
3 długopisów 
z fi gurkami, różne wzory 
i kolory w zestawie

5 zł
Zestaw 
piśmienniczy
5 elementów 
z nadrukiem w dinozaury, 
zestawie: długopis, ołówek, 
gumka, temperówka i linijka

6 zł
Worek 
ze sznurkami 
do noszenia 
na plecach, 
z nadrukiem, 
wymiary: 
33 x 43 x 0,2 cm

80 zł
Plecak szkolny 
2-komorowy zamykany 
na suwak, z zewnętrzną 
kieszenią zamykaną 
na suwak, z 2 kieszeniami 
bocznymi, z regulowanymi 
szelkami i usztywnionymi 
plecami z wypełnieniem 
z pianki typu EVA, 
z nadrukiem licencji 
Spiderman, nieprzemakalny,
wymiary: 38 x 27 x 15 cm

3 zł
Zestaw gumek 

różne kolory w zestawie, do wyboru: 
w kształcie dinozaurów, 4 szt. 

lub zwierzątek futerkowych, 3 szt.

8 zł
Piórnik 

zamykany na suwak, 
z pomponem i z efektem 

holografi cznym 

HIT!

dostępne 
również:

    

dostępne 
również:

    

dostępne 
również:

    

dostępne 
również:

    

dostępne 
również:

dostępny
również:

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



3 zł

8 zł

10 zł

Pisaki dwustronne
12 kolorów 
z 2 końcówkami o różnych 
grubościach

10 zł
Zestaw 

geometryczny 
9 elementów 

w zestawie: ołówek automatyczny 
z zapasem wkładów, cyrkiel, 

gumka, 2 ekierki, kątomierz i linijka

Pojemnik 
na przybory 
do pisania, 
metalowy

15 zł

Zestaw 
kredek 
36 szt.  
różne rodzaje: 
9 akwarelowych,
9 metalicznych, 
9 do szkicowania 
i 9 ołówkowych

Zeszyt tematyczny A5 
60 kartek, do wyboru: w kratkę 
do geografi i, historii, biologii,
matematyki, fi zyki, chemii, 
lub w linie do języków

6 zł

Farby 
akwarelowe 

21 kolorów 
z pędzelkiem 

w zestawie

60 zł
Lampka LED 
z elastycznym ramieniem,
dotykowym czujnikiem 
do włączania, wyłączania 
i płynnej zmiany jasności 
światła, energooszczędna, 
z wbudowanym akumulatorem,
wymiary: 20,6 x 11 x 33,5 cm

oferta od 11.08.2022 do 24.08.2022
poczuj jakość, 
     pokochaj cenę



25 zł

15 zł

25 zł

30 zł

15 zł
Spódniczka 

tiulowa, 
z podszewką, 

ze srebrną 
gumką w pasie, 

z brokatowym 
nadrukiem, 

rozmiary: 
104-134 cm

Sukienka 
z zapięciem z tyłu, 
odcięciem 
i marszczeniem 
w pasie, 
z nadrukiem 
w kratkę, 
rozmiary: 
104-134 cm

Koszulka 100% bawełny 
chłopięca, z kołnierzykiem polo 
i kieszonką z nadrukiem, 
rozmiary: 104-134 cm

Dżinsy 
z elastanem, chłopięce, 

z gumką i wiązaniem w pasie, kieszeniami 
i wywiniętymi nogawkami, 

rozmiary: 104-134 cm

Koszula*
100% bawełny 

chłopięca, 
z kołnierzykiem 

i mankietami, 
rozmiary: 116-134 cm

30 zł
Spodnie 
98% bawełny 
i 2% elastanu, 
chłopięce, 
z kieszeniami 
i wywiniętymi 
nogawkami, 
rozmiary: 
104-134 cm

* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

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



20 zł

17 zł

20 zł

Kapcie 
zapinane na rzep, gładkie, 
do wyboru: dziewczęce, 
rozmiary: 32-36, lub 
chłopięce, rozmiary: 33-36

25 zł
Kapcie 
zapinane na rzep, do wyboru: dziewczęce, 
na licencji L.O.L. Surprise!, rozmiary: 22-31, 
lub chłopięce, na licencji Spiderman, rozmiary: 22-32

Legginsy 
95% bawełny
i 5% elastanu, 
dziewczęce, 
z prążkowanej 
dzianiny,  
rozmiary: 
134-170 cm

Koszulka
100% bawełny 
dziewczęca, z wywiniętymi 
rękawkami i nadrukiem, 
rozmiary: 134-170 cm

25 zł
Spodnie 

98% bawełny i 2% elastanu, 
chłopięce, z wiązaniem 

w pasie i kieszeniami, 
rozmiary: 134-170 cm

15 zł

Koszulka
100% bawełny 

chłopięca, z nadrukiem, 
rozmiary: 134-170 cm

dostępna 
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


