
15 zł
Zastawa  
stołowa
ceramiczna, 
wykonana z dolomitu, 
z wytłaczanym wzorem,  
do wyboru: kubek,  
poj. 460 ml, wys. 11,3 cm,
talerz deserowy, ø 20 cm,  
miseczka, ø 14 cm 

HIT!

Oferta ważna od 23.03.2023 do 12.04.2023 lub do wyczerpania zapasów.

poczuj jakość,  
    pokochaj cenę

Świąteczny
stół



50 zł

 

60 zł

 

20 zł

30 zł

15 zł

15 zł

15 zł

Widelczyki  
deserowe 4 szt.
nierdzewne, z zawieszką  
ze świątecznym motywem

Stolnica 
silikonowa, z nadrukiem,  

wymiary: 50 x 70 cm

Patelnia 
z powłoką nieprzywierająca i ergonomiczną,  

nienagrzewającą się rączką, nadaje się  
do wszystkich rodzajów kuchenek,  

również indukcyjnych, ø 24 cm 

Patelnia 
z powłoką nieprzywierająca  
i ergonomiczną, nienagrzewającą  
się rączką, nadaje się do wszystkich  
rodzajów kuchenek, również 
indukcyjnych, ø 28 cm 

Miseczka 
ceramiczna,  
wykonana z dolomitu,  
z wytłaczanym wzorem, 
ø 14 cm

Kubek 
ceramiczny,  

wykonany z dolomitu, 
z wytłaczanym wzorem, 

 poj. 460 ml

Talerz  
deserowy

ceramiczny, 
wykonany z dolomitu,  

z wytłaczanym  
wzorem, ø 20 cm

dostępna 
również:

   

oferta od 23.03.2023 do 12.04.2023
poczuj jakość,  
     pokochaj cenę HIT!Wszystkie produkty w gazetce to nasze hity,  

oznaczone są w sklepie tym symbolem

• do wszystkich 
 rodzajów kuchenek 
• marmurkowy wzór
• nieodkształcające się  
dno z płytką indukcyjną
• ergonomiczne uchwyty 
typu soft touch

G
W

A R A NCJA

L A T A



12 zł

12 zł

10 zł

17 zł

17 zł

12 zł
8 zł

25 zł

30 zł

20 zł

12 zł

Talerz  
deserowy

ceramiczny,  
z delikatnym  

tłoczeniem,  
w jednolitym  

kolorze, ø 19 cm

Miseczka 
ceramiczna, z delikatnym tłoczeniem, do wyboru: 

w jednolitym kolorze lub z kwiatowym wzorem, 
poj. 790 ml

Talerz obiadowy 
ceramiczny, z delikatnym  
tłoczeniem, w jednolitym  
kolorze, poj. 790 ml

Talerz  
obiadowy 
ceramiczny, z delikatnym  
tłoczeniem, z kwiatowym wzorem, poj. 790 ml

Kubek 
ceramiczny,  

z delikatnym  
tłoczeniem,  
do wyboru: 

w jednolitym  
kolorze 

lub z kwiatowym 
wzorem, 

poj. 460 ml

Talerz deserowy
ceramiczny, z delikatnym  
tłoczeniem, z kwiatowym  
wzorem, ø 19 cm

Pojemnik 
ceramiczny, z przykrywką,  
ø 9,5 cm, wys. 9 cm

Taca 
metalowa, z ażurowym 
rantem i wytłaczanym  

wzorem na dnie,  
ø 30 cm, wys. 5 cm

Poduszka 
ozdobnym brzegiem  
z frędzlami, ø 45 cm 

Poduszka  
siedzisko 
z nadrukiem,  

wymiary:  
40 x 40 cm

Poszewka 
z nadrukiem,  
wymiary: 
45 x 45 cm

HIT!

dostępna 
również:

   

Sprawdź opinie o naszej ofercie  
i podziel się swoim zdaniem na

@pepcoplpepcopl

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

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI



20 zł

50 zł

30 zł

20 zł

12 zł

25 zł

60 zł

40 zł

50 zł

Pistolet  
na wodę 

dł. 35 cm, dla dzieci  
powyżej 3 lat

Zestaw gier 4 w 1 
do zabawy w rzucanie do celu, różne warianty:  

rzucanie piłką rzepem do tarczy, piłką lub  
woreczkiem do otworu, woreczkiem do planszy,  

kółkiem na pachołek,  
dla dzieci powyżej 3 lat

Chwytak 
w kształcie głowy zwierzaka,  

do wyboru: dinozaur, krokodyl  
lub rekin, dla dzieci powyżej 3 lat

Zestaw do badmintona 
w zestawie: 2 rakiety, wymiary: 26,5 x 29 x 2,5 cm  
oraz 3 lotki

Pistolet  
na wodę 

z butelką  
w zestawie,  

dł. 55 cm,  
pasują  

do niego  
również  

inne  
plastikowe  

butelki,  
dla dzieci  

powyżej  
4 lat

Zestaw 200  
balonów  
wodnych
w pojemniku  
z pompką  
dostępnym  
w różnych  
kolorach

Miasto Hot Wheels
w zestawie samochodzik, 
dostępne różne wzory, 
dla dzieci powyżej 3 lat

Auto RC wyścigowe F1 
zdalnie sterowane, jeździ  
we wszystkich kierunkach, skala 1:18,  
dostępne różne wzory,  
dla dzieci powyżej 6 lat,  
baterie są sprzedawane oddzielnie

Lalka Dream Ella  
Color Change 
pokryta zmywalną  
farbą z brokatem,  
zapakowana  
w pudełko  
niespodziankę,  
w zestawie  
7 akcesoriów,  
wys. 29 cm,  
dla dzieci  
powyżej 3 lat

dostępny 
również:

   

dostępne 
również:

   

dostępne  
również:

oferta od 23.03.2023 do 12.04.2023
poczuj jakość,  
     pokochaj cenę HIT!Wszystkie produkty w gazetce to nasze hity,  

oznaczone są w sklepie tym symbolem



80 zł

40 zł

50 zł

35 zł

Zabawka Psi Patrol 
do wyboru: 3 plastikowe rozkładane autka z figurkami  

bohaterów filmu Psi Patrol (Skye, Marshall, Chase), 
dla dzieci powyżej 3 lat 

Zestaw Play-Doh Psi Patrol 
w zestawie: figurka psa Marshalla, foremki  

odznaki i kota Cali, plastikowy nożyk,  
wiaderko, brama remizy strażackiej  

i 4 pojemniki z masą plastyczną 

Pluszak Psi Patrol 
dostępne: Chase,  

Skye lub Marshall, dł. 45 cm

Figurka Psi Patrol 
z akcesoriami, dostępne zestawy 
z różnymi bohaterami

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

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



35 zł

17 zł

17 zł

17 zł

30 zł

30 zł

20 zł

35 zł

20 zł

25 zł

35 zł

25 zł

Komplet niemowlęcy 
100% bawełny
chłopięcy, w zestawie:  

koszulka polo  
i spodnie dresowe,  

z nadrukiem  
licencyjnym Psi Patrol,  

rozmiary: 74-98 cm

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

Legginsy  
100% bawełny
dziewczęce,  
z licencyjnym  
nadrukiem  
Psi Patrol,  
rozmiary:  
104-134 cm

Koszulka  
100% bawełny 
chłopięca, z licencyjnym  
nadrukiem Psi Patrol,  
rozmiary: 104-134 cm

Spodnie  
dresowe 

100% bawełny 
chłopięce,  

z wiązaniem w pasie,  
kieszeniami  

i z licencyjnym  
nadrukiem Psi Patrol,  

rozmiary:  
104-134 cm

Komplet  
niemowlęcy
dziewczęcy,  
w zestawie:  
koszulka,100% bawełny  
i legginsy, 95% bawełny  
i 5% elastanu, z nadrukiem  
licencyjnym Psi Patrol, 
rozmiary: 74-98 cm

Koszula  
100% bawełny 

chłopięca, z kołnierzykiem,  
zapinana na guziki, gładka,  

rozmiary: 104-134 cm

Spodnie
98% bawełny i 2% elastanu,  

chłopięce, z przypinanymi szelkami  
i z kieszeniami, gładkie,  

rozmiary: 104-134 cm

Spódniczka 
plisowana, tiulowa  
z podszewką, z nadrukiem,  
rozmiary: 104-134 cm

Koszula 100% bawełny 
dziewczęca, z kołnierzykiem,  
z zapięciem na guziki i bufkami,  
gładka, rozmiary: 104-134 cm

Sukienka 100% bawełny 
z falbanami na ramionach, odcięciem  
i marszczeniem w pasie, z nadrukiem,  
rozmiary: 104-134 cm

Sukienka 
z górą 100% bawełny, z falbankami na ramionach,  
tiulową 2-warstwową spódniczką z nadrukiem  
w złote serduszka, rozmiary: 104-134 cm

dostępna 
również:

   

oferta od 23.03.2023 do 12.04.2023
poczuj jakość,  
     pokochaj cenę HIT!Wszystkie produkty w gazetce to nasze hity,  

oznaczone są w sklepie tym symbolem



30 zł 30 zł

20 zł

30 zł

25 zł

15 zł

40 zł
30 zł

20 zł

25 zł

35 zł

20 zł
17 zł

Sukienka 
odcinana, marszczona w pasie, do wyboru: 100% wiskozy, 
z gumkami przy dekolcie i rękawach, ze wzorem w kratkę,  
lub z górą 100% bawełny i spódniczką 95% bawełny i 5% elastanu,  
z wycięciem w kształcie serduszka, rozmiary: 134-170 cm

Spódnica jeansowa 
z gumką w pasie i kieszeniami,  
rozmiary: 134-170 cm

Koszulka 100% bawełny
dziewczęca, z nadrukiem 

licencyjnym Smiley, rozmiary: 134-170 cm

Sukienka 100% bawełny 
niemowlęca, z falbankami  
na ramionach, z podszewką,  
marszczona w pasie,  
z ażurowym haftem  
i nadrukiem w krateczkę,  
rozmiary:  
74-98 cm

Sweterek  
100% bawełny 
niemowlęcy, dziewczęcy,  
zapinany na guziczki,  
z aplikacją z cekinami, 
rozmiary: 74-98 cm

Koszulka 100% bawełny 
dziewczęca, z rękawkami  

z ażurowym haftem, gładka,  
rozmiary: 104-134 cm

Sukienka koszulowa 
55% wiskozy i 45% bawełny, 

z kołnierzykiem, marszczona 
w pasie, zapinana na guziki, gładka, 

rozmiary: 134-170 cm

Jeansy 
chłopięce, z gumką  
i wiązaniem w pasie,  
z kieszeniami,  
rozmiary: 104-134 cm

Koszula 
100% bawełny 
niemowlęca, chłopięca,  
ze stójką i kieszonką,  
zapinana na guziki,  
gładka, rozmiary:  
74-98 cm

Spodnie 
95% bawełny i 5% elastanu,  
chłopięce, z kieszeniami,  
gładkie, rozmiary: 
134-170 cm

Koszula  
100% bawełny
chłopięca,  
z kołnierzykiem  
i paseczkami  
do podwinięcia 
rękawów, ze wzorem  
w paseczki,  
rozmiary: 134-170 cm

Koszulka polo 
100% bawełny 

chłopięca, z kołnierzykiem,  
zapinana pod szyją na guziki, 

z nadrukiem, rozmiary: 
134-170 cm

Koszulka polo 
100% bawełny 

chłopięca, z kontrastowymi 
paseczkami na kołnierzyku 

i rękawach, zapinana 
pod szyją na guziki,  

rozmiary: 104-134 cm

HIT!

dostępna 
również:

   

dostępna 
również:

   

Sprawdź opinie o naszej ofercie  
i podziel się swoim zdaniem na

@pepcoplpepcopl

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



35 zł

35 zł

30 zł

40 zł

35 zł

40 zł

50 zł

25 zł

25 zł 12 zł12 zł

Sukienka  
100% bawełny

odcinana na dole,  
z falbaną, gładka,  

rozmiary: 36-44

Koszula  
100% wiskozy
damska, z dekoltem V,  
marszczeniem  
z tyłu, zapinana  
na guziki, gładka,  
rozmiary: 36-46

Spódnica  
jeansowa 

z kieszeniami  
i rozcięciem z przodu,  

rozmiary: S-XXL

Spodnie 
z bengaliny, damskie,  

z szeroką gumą w pasie,  
w paseczki, rozmiary: 36-44

Koszula 
damska, z kołnierzykiem,  
wywiniętymi rękawkami,  
zapinana na guziki,  
z nadrukiem w drobne 
kropeczki, rozmiary: 36-46

Sukienka 
97% bawełny  
i 3% elastanu, 
o prostym kroju, 
z rękawami ¾  
i rozcięciami  
na bokach,  
z nadrukiem  
w paski, rozmiary:  
36-44

Sukienka 
100%  

wiskozy 
z kołnierzykiem, 

odcinana  
i marszczona 

w pasie,  
z gumkami 

przy  
rękawach,  
zapinana  
na guziki,  

z nadrukiem,  
rozmiary:  

36-44

Koszulka 100% bawełny
damska, z koronkowymi  

wstawkami na ramionach,  
kamieniami i z nadrukiem,  

rozmiary: S-XXXL

Koszulka 
95% wiskozy i 5% elastanu,  
damska, z owalnym dołem,  
z nadrukiem, rozmiary: S-XXXL

Top 
95% bawełny  

i 5% elastanu,  
gładki,  

rozmiary: S-XXL

oferta od 23.03.2023 do 12.04.2023
poczuj jakość,  
     pokochaj cenę HIT!Wszystkie produkty w gazetce to nasze hity,  

oznaczone są w sklepie tym symbolem



100 zł
Oclean P1 soniczna 

szczoteczka do zębów 
72 000 ruchów sonicznych na minutę, 

3 programy szczotkowania, 
30-dniowy czas pracy na baterii, 

ładowanie magnetyczne stacją ładującą USB, 
w zestawie: szczoteczka, główka szczoteczki, 

stacja ładująca USB, instrukcja obsługi

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. Zdjęcia prezentują przykładowe wzory produktów  
i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.

elektroniczne 
karty 

podarunkowe

* Regulamin zwrotów  
dostępny na www.pepco.pl

Masz 30-dniowe 
prawo do zwrotu

poczuj jakość,  
     pokochaj cenę

@pepcoplpepcopl pepco.pl

DŁUGA 
PRACA 
BATERII

CHRONI DZIĄSŁA 
I SZKLIWO

OPATENTOWANY 
SILNIK MAGLEW

30 dni pracy 
na 1 ładowaniu 

szybkie
ładowanie w 2h

kształt W 
dopasowanie 
do kształtu zęba

włókna 
DuPont Tynex ®

3 PROGRAMY
na różne potrzeby 
Twoich zębów

Wybielanie

Delikatny

Standardowe 
czyszczenie

do

72 000
ruchów 
sonicznych/min


