
Bluza sherpa
zapinana na suwak pod szyją, różne 

wzory i kolory, do wyboru: 
dziewczęca, rozmiary: 104-134 cm – 20 zł, 

męska, rozmiary: M-XXL – 40 zł,
lub damska, rozmiary: S-XXL – 40 zł

20 zł

 od

Ciepła
jesień

HIT!

poczuj jakość, 
    pokochaj cenę

Oferta ważna od 6.10.2022 do 19.10.2022 lub do wyczerpania zapasów.



40 zł

20 zł

30 zł

20 zł

20 zł

20 zł

Bluza sherpa
damska, zapinana na suwak 
pod szyją, z nadrukiem, 
rozmiary: S-XXL

Bluza sherpa
dziewczęca, zapinana na suwak 
pod szyją, z nadrukiem, 
rozmiary: 104-134 cm

Bluza sherpa
dziewczęca, z kieszenią, 
zapinana na suwak 
pod szyją, z nadrukiem, 
rozmiary: 134-170 cm

Bluza sherpa
niemowlęca, dziewczęca, 
zapinana na suwak 
pod szyją, z aplikacją, 
rozmiary: 74-98 cm

Bluza sherpa
niemowlęca, dziewczęca, 
zapinana na suwak pod szyją, 
z nadrukiem, rozmiary: 74-98 cm

Bluza sherpa
niemowlęca, chłopięca, 
zapinana na suwak pod szyją, 
z nadrukiem, rozmiary: 74-98 cm

oferta od 6.10.2022 do 19.10.2022
poczuj jakość, 
     pokochaj cenę



30 zł

25 zł

35 zł
35 zł

50 zł25 zł

20 zł

15 zł

Sweter
z bardzo miękkiej 
w dotyku dzianiny, 
z guzikami na ramionach 
i ze ściągaczami u dołu 
i na rękawach, rozmiary: S-XXL

Bluzka 
bawełniana, z owalnym 

dekoltem i zakładką z tyłu, 
gładka, rozmiary: S-XXXL

Legginsy
o narciarskim kroju, z przeszyciami, z gumką 
pod piętę, gładkie, rozmiary: S-XXL

Koszula 
100% wiskozy
z kieszeniami, z paseczkami 
do podwinięcia rękawów, 
w kratę, rozmiary: 36-46

Bluza z kapturem
z miękkim pokryciem, z kieszeniami, 

owalnym dołem i wytłaczanym wzorem 
na licencji Looney Tunes, rozmiary: S-XXL

Szal
z puszystego, ciepłego 
i miękkiego materiału, 

z frędzlami i wzorem w kratę, 
wymiary: 230 x 25 cm

Czapka 
z pomponem
damska, z ciepłej, miękkiej 
dzianiny, z wywinięciem, 
rozmiar uniwersalny

Rękawiczki
damskie, 2-warstwowe, 

z przedłużonym mankietem, 
z wypukłym wzorem, 
rozmiar uniwersalny

zakładka
z tyłu

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



6 zł

35 zł

15 zł

15 zł

Chusteczki 
nawilżane 

Poopeys 50 szt. 
do pielęgnacji dzieci i niemowląt, 

z organicznym aloesem 
i 100% biodegradowalną włókniną

Pajac sherpa 
z kapturem 
z miękkiego, puszystego 
sztucznego futerka, 
z kieszeniami, do wyboru: 
dziewczęcy, zapinany na zatrzaski 
lub chłopięcy, zapinany na suwak, 
rozmiary: 56-80 cm

Spodnie 
100% bawełny 
niemowlęce, chłopięce, 
z wiązaniem w pasie, 
do wyboru: z naszywką 
lub aplikacją na kolanach, 
rozmiary: 74-98 cm

Legginsy*
niemowlęce, dziewczęce, 
ocieplane, z aplikacją 
ze sztucznego futerka 
na kolanach, 
rozmiary: 74-98 cm

* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

Sprawdź opinie o naszej ofercie 
i podziel się swoim zdaniem na

@pepcoplpepcopl



40 zł

17 zł

15 zł

35 zł

20 zł

25 zł

35 zł

Legginsy 
95% bawełny 
i 5% elastanu, 
dziewczęce, 
ocieplane, 
z nadrukiem 
w pepitkę, 
rozmiary: 
104-134 cm

Spódniczka 
2-warstwowa, tiulowa, 
z podszewką i srebrną 
gumką, z nadrukiem 
w srebrne gwiazdki, 
rozmiary: 104-134 cm

Sweter 
z miękkiej, ciepłej dzianiny, chłopięcy, z przeplatanym 
wzorem i z naszywką, rozmiary: 104-134 cm

20 20 

Dżinsy 
chłopięce, z kieszeniami 
i wywiniętymi nogawkami, 
z gumą i wiązaniem w pasie, 
rozmiary: 104-134 cm

Dżinsy 
dziewczęce, z kieszeniami 

i szerokimi nogawkami 
z podwinięciem, 

rozmiary: 134-170 cm

Bluza 100% bawełny
dziewczęca, z surowym 

wykończeniem ściągaczy 
pod szyją i na dole, z nadrukiem, 

rozmiary: 104-134 cm

Spodnie dresowe 
chłopięce, z wiązaniem w pasie, kieszeniami 
i nadrukiem, rozmiary: 134-170 cm

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



40 zł

20 zł

17 zł

8 zł

17 zł

30 zł

Bluza z kapturem 
bawełniana, dziewczęca, z nadrukiem Myszki Miki, 

z motywem na Halloween, rozmiary: 134-170 cm
Koszulka 
100% bawełny 
dziewczęca, z nadrukiem 
Myszki Minnie, z motywem 
na Halloween, rozmiary: 
134-170 cm

Legginsy 
95% bawełny i 5% elastanu, 
dziewczęce, ocieplane, 
z nadrukiem, 
rozmiary: 104-134 cm

Koszulka 
100% 
bawełny 
dziewczęca, 
z nadrukiem 
motywu 
na Halloween, 
rozmiary: 
104-134 cm

Koszulka 
100% bawełny
dziewczęca, z nadrukiem 
licencji Psi Patrol, 
rozmiary: 104-134 cm

Koszulka 
100% bawełny
damska, z dekoltem V 
i z nadrukiem Myszki Miki, 
z motywem na Halloween,
rozmiary: S-XXXL

nadruk 
z przodu

oferta od 6.10.2022 do 19.10.2022
poczuj jakość, 
     pokochaj cenę



15 zł

30 zł

17 zł

30 zł

25 zł

25 zł

80 zł

Koszulka 
100% bawełny 
chłopięca, z nadrukiem 
motywu na Halloween, 
rozmiary: 134-170 cm

Koszulka 
100% bawełny
męska, z nadrukiem 
Myszki Miki, z motywem 
na Halloween, 
rozmiary: S-XXL

Koszulka 
100% bawełny
chłopięca, z nadrukiem 
Myszki Miki, z motywem 
na Halloween,
rozmiary: 104-134 cm

Spodnie dresowe 
z bardzo wysoką zawartością bawełny, chłopięce, 
z wiązaniem w pasie, kieszeniami i nadrukiem Myszki Miki, 
z motywem na Halloween, rozmiary: 104-134 cm

Bluza 
100% bawełny 
chłopięca, z nadrukiem motywu 
na Halloween, rozmiary: 104-134 cm

Spodnie 
dresowe 

100% bawełny 
chłopięce, z kieszeniami, wiązaniem 

w pasie i nadrukiem motywu 
na Halloween, rozmiary: 104-134 cm 

Tarantula
zdalnie sterowana za pomocą pilota, 
chodzi w przód, w tył, skręca, porusza 
nóżkami, dla dzieci powyżej 3 lat, 
baterie są sprzedawane oddzielnie

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



15 zł

8 zł

5 zł

15 zł

4 zł

5 zł

30 zł

5 zł

 od

15 Lampion LED 
na Halloween, z uchwytem, 

wymiary: 8 x 8 x 22 cm, 
baterie są sprzedawane 

oddzielnie

8 zł
Miniłańcuch LED 

na Halloween, 12 lampek, wzory do wyboru: 
pająki, dynie lub rączki szkieletu, dł. 195 cm,

baterie są sprzedawane oddzielnie

Dekoracja 
na Halloween 
pajęczyna z pająkami w zestawie, 
wymiary: 6,6 x 4,8 x 1,6 cm

15 

Świecznik 
na Halloween 
ceramiczny, 
na tealight, 
różne wzory
∅ 14 cm, wys. 14 cm

Maska 
na Halloween 
z motywami kota, dyni lub zombie, 
wymiary: 19,5 x 15,5 cm, 17 x 11,5 cm 
lub 20 x 10,5 cm

Kapelusz 
czarownicy 

różne wzory i kolory, 
∅ 38 cm, wys. 38 cm

Kostium 
na Halloween 
do wyboru: sukienka z górą z nadrukiem 
i 3-warstwową tiulową spódniczką, 
na 3-4, 5-6 lub 7-8 lat, lub peleryna 
z głową dinozaura, z nadrukiem 
i elementami 3-D, rozmiar uniwersalny

Akcesoria 
na Halloween 
do wyboru: 
opaska na głowę, 
z kotami, dyniami 
lub oczami zombie, 
wymiary: 
20,3 x 22,3 cm
lub 19 x 24 cm – 5 zł 
lub peruka, 
pomarańczowa, 
różowa lub fi oletowa,  
∅ 29 cm – 10 zł

dostępna 
również:

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



25 zł

8 zł
25 zł

20 zł

Tealighty 
30 szt. 
o zapachu dyni

10 zł

 od

35 zł

 od

Dyfuzor 
zapachowy 
ze 150 ml olejku 
i patyczkami, 
różne zapachy 
i kolory

Świeca w kształcie dyni 
w pojemniku z matowego szkła, 
wymiary: 
∅ 8,5 cm, wys. 8,5 cm – 10 zł,
∅ 12 cm, wys. 11,5 cm – 20 zł

Świeca w kształcie dyni  
w ceramicznym pojemniku
ze złotą przykrywką,
∅ 13,6 cm, wys. 12 cm

Świeca zapachowa 
w szklanym pojemniku z metalową przykrywką, 

do wyboru różne zapachy i kolory, 
∅ 13,5 cm, wys. 8 cm

Latarnia 
drewniana, z szybkami, metalową górą
i uchwytem, do wyboru wymiary: 
12 x 12 x 30 cm – 35 zł,
18 x 18 x 45,5 cm – 50 zł

HIT!

dostępne również:

dostępne również:

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



25 zł

25 zł

35 zł

10 zł

30 zł

Osłonka 
na doniczkę 
ceramiczna, do wyboru: 
z kwiatowym wzorem, 
∅ 15,5 cm, wys. 15,8 cm 
lub ze wzorem w fale, 
∅ 17 cm, wys. 15 cm

Wazon 
ceramiczny, z reliefem,
∅ 12 cm, wys. 22,5 cm

Obrus 
z wysoką zawartością bawełny, 
z ozdobnym przeszyciem, 
wymiary: 140 x 240 cm

Mata na stół
wymiary: 30 x 45 cm

Zestaw 
3 luster 
∅ 25 cm, gr. 1,8 cm

dostępna 
również:

dostępny 
również:

oferta od 6.10.2022 do 19.10.2022
poczuj jakość, 
     pokochaj cenę



40 zł

15 zł

80 zł

80 zł

12 zł

70 zł

Koc 
z tłoczeniem, 
wymiary: 
150 x 200 cm

Poszewka 
welwetowa, 
wymiary: 45 x 45 cm

80 
Komplet 
zasłon 
2 szt. 
welwetowe, 
gładkie,
wymiary: 
135 x 260 cm

80 
Stolik 

kawowy 
na metalowych nogach, 

∅ 48 cm, wys. 48,5 cm

Taca dekoracyjna
z wytłaczanym wzorem wewnątrz, 
wymiary: 34 x 34 x 4,5 cm

Puf
z welurowym pokryciem 

i metalową obręczą, 
∅ 32 cm, wys. 36 cm

20.HCN.35646 HOHENSTEIN HTTISHHO 094418 TESTEX

dostępny 
również:

dostępny 
również:

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



50 zł

30 zł

Koc sherpa 
dwustronny, miękki i ciepły,
wymiary: 150 x 200 cm

Poduszka 
sherpa 
wymiary: 35 x 50 cm

SHHO 094418 TESTEX

dostępne 
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

Twoja ulubiona gazetka PEPCO zmienia się dla Ciebie! 
Przedostatni raz przychodzi do Ciebie w wersji papierowej, a już od listopada dostępna będzie wyłącznie w wersji cyfrowej.
W nowej odsłonie znajdziesz jeszcze więcej inspiracji, praktycznych i stylowych produktów, aktualnych trendów, informacji 
na temat naszych nowości oraz jak zawsze dobrą jakość w niskiej cenie!

Zeskanuj kod QR i odwiedź nas na www.pepco.pl/gazetki/
aby zawsze być na bieżąco z tym, co nowego w Twoim sklepie PEPCO.


