
50 zł

Dżinsy
z wysoką zawartością bawełny  
i z elastanem, z kieszeniami  
i wiązaniem w pasie,  
czarne lub niebieskie, 
rozmiary: 36-44

NOWA
KOLEKCJA

20 zł

Golf
95% wiskozy  
i 5% elastanu,  
z nadrukiem,  
rozmiary: S-XXXL

Moda na  
co dzień

dostępna  
również:

   

Oferta ważna od 16.09.2021 do 22.09.2021 lub do wyczerpania zapasów.

WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE

50 zł

Kurtka 
ze sztucznego futerka, 
z kołnierzem,  
zapinana na suwak,  
z kieszeniami,  
rozmiary: 36-46



20 zł

Koszulka 
z owalnym dołem  
z nadrukiem,  
rozmiary: S-XXXL

50 zł

Sukienka
100%  

bawełny 
o koszulowym  

kroju,  
zapinana  
na guziki,  

z kieszeniami  
i z wiązaniem  

w pasie,  
rozmiary: 36-44

20 zł

Golf 
95% wiskozy  

i 5% elastanu,  
z nadrukiem,  

rozmiary: S-XXXL

30 zł

Spodnie dresowe 
z kieszeniami i wiązaniem  
w pasie, gładkie,  
rozmiary: S-XXL

25 zł

Koszulka 
z napisem z cekinów,   
i wiązaniem na dole,  
rozmiary: S-XXXL

10 zł

Szal 
z nadrukiem  
z błyszczącymi elementami,  
wymiary: 185 x 80 cm

dostępny 
również:

   

oferta od 16.09.2021 do 22.09.2021WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE



30 zł

Jeggingsy 
z wysoką zawartością 
bawełny i z elastanem,  
z dekoracyjnymi  
przeszyciami  
i marszczonym paskiem,  
rozmiary: 36-44

30 zł

Kardigan 
z miękkiej  
dzianiny,  

z guziczkami  
na rękawach,  
rozmiary: S-L

40 zł

Buty  
ocieplane
damskie, krótkie,   
rozmiary: 36-41

40 zł

Kardigan
z miękkiej,  
puszystej dzianiny,  
rozmiary: S-L

70 zł

Kardigan
z kołnierzem  
ze sztucznego futerka,  
z kieszeniami,  
ze wzorem w kratę,  
rozmiary: S-L

40 zł

Sweter
z luźnym,  

szerokim golfem,  
gładki,  

rozmiary: S-XXL

HIT!Produkty z gazetki znajdziesz w sklepie – są oznaczone symbolem



15 zł

Koszulka 
chłopięca,  
z nadrukiem licencji  
Tom i Jerry,  
rozmiary: 104-134 cm

20 zł

Spodnie dresowe
90% bawełny i 10% wiskozy,  
chłopięce, z wiązaniem w pasie,  
kieszenią kangurką, z nadrukiem,  
rozmiary: 104-134 cm

30 zł

Dżinsy
98% bawełny  
i 2% elastanu,  
chłopięce,  
z szelkami,  
z kieszeniami  
i wywinięciem  
dołów nogawek,  
rozmiary:  
104-134 cm 25 zł

Bluza  
100% bawełny
chłopięca, z nadrukiem  
licencji Spider-man,  
rozmiary: 104-134 cm

8 zł

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

35 zł

Bluza z kapturem  
100% bawełny
chłopięca,  
z kieszenią kangurką,  
3-kolorowa, z napisem,  
rozmiary: 134-170 cm 

20 zł

Spodnie dresowe 
100% bawełny
chłopięce, z napisem na nogawce,  
rozmiary: 134-170 cm

oferta od 16.09.2021 do 22.09.2021WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE



20 zł

Dres
dziewczęcy, w zestawie:  
bluza z kapturem, z nadrukiem  
i gładkie spodnie,  
rozmiary: 104-134 cm

30 zł

Dżinsy
z wysoką  
zawartością 
bawełny  
i z elastanem, 
dziewczęce,  
z kieszeniami 
i z nadrukiem  
w gwiazdki, 
rozmiary:  
104-134 cm30 zł

Sweter
dziewczęcy, z aplikacją  
z cekinów,  
rozmiary: 104-134 cm

15 zł

Spodnie
polarowe, dziewczęce,  
z wiązaniem w pasie, z haftem,  
rozmiary: 104-134 cm

10 zł

Koszulka
95% bawełny i 5% wiskozy,  
dziewczęca, z nadrukiem,  
rozmiary: 104-134 cm

15 zł

Bluza  
100%  
bawełny
dziewczęca,  
gładka,  
rozmiary:  
134-170 cm

15 zł

Legginsy
95% bawełny  
i 5% elastanu,  
dziewczęce,  
ze wstawkami  
z napisami  
na bokach  
nogawek,  
rozmiary:  
134-170 cm

30 zł

 od

Buty ocieplane
dziewczęce,   
ze sztucznym futerkiem,  
do wyboru:  
różowe,  
rozmiary: 27-31 – 30 zł 
lub czarne,  
rozmiary: 32-37 – 35 zł

dostępne  
również:

   

dostępna  
również:

   

dostępna 
również:

   

Sprawdź opinie o naszej ofercie, podziel się swoim zdaniem na
@PEPCOPLFACEBOOK.COM 

/PEPCOPL



10 zł

20 zł

Koszula  
100% bawełny*
niemowlęca,  
dziewczęca,  
z falbankami,  
zapinana na guziki,  
rozmiary: 74-98 cm

30 zł

Komplet  
niemowlęcy
z bardzo wysoką  
zawartością bawełny,  
chłopięcy,  
z nadrukiem Myszki Miki,  
w zestawie:  
bluza i spodnie  
z wiązaniem w pasie,  
rozmiary: 74-98 cm

15 zł

Spodnie dresowe
100% bawełny organicznej lub  

99% bawełny organicznej i 1% wiskozy,  
niemowlęce, chłopięce, z kieszeniami  

i wiązaniem w pasie, z naszywką,  
rozmiary: 74-98 cm

15 zł

Bluza
100% bawełny organicznej  
lub 99% bawełny organicznej i 1% wiskozy, 
niemowlęca, chłopięca, z nadrukiem,  
rozmiary: 74-98 cm

Spodnie dresowe 
100% bawełny
niemowlęce, dziewczęce,  
z wiązaniem w pasie i falbankami  
przy kieszeniach, z nadrukiem,  
rozmiary: 74-98 cm

6 zł

Koszulka  
100%  
bawełny
niemowlęca,  
dziewczęca,  
z nadrukiem,  
rozmiary:  
80-98 cm

* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

dostępna  
również:

   

oferta od 16.09.2021 do 22.09.2021WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
CERES-0532 

‘organic’



20 zł

Pajac  
100% bawełny

niemowlęcy, chłopięcy,  
z nadrukiem licencji Batman,  

rozmiary: 62-92 cm

20 zł

3-pak body 100% bawełny
niemowlęce, chłopięce, w zestawie dwa z nadrukiem i jedno gładkie,  
rozmiary: 62-92 cm

20 zł

2-pak body  
100% bawełny
niemowlęce, dziewczęce, 
w zestawie: gładkie z falbanką 
i z nadrukiem, rozmiary: 62-92 cm

6 zł

2-pak  
skarpetek  
z wysoką zawartością  
bawełny organicznej,  
gładkie, różne kolory  
w zestawie,  
rozmiary: 0-24 mies.

12 zł

Body  
100% bawełny 
organicznej 
niemowlęce, dziewczęce, 
z wyjątkowo miękkim,  
przyjaznym dla skóry  
wykończeniem,  
z nadrukiem,  
rozmiary: 62-92 cm

10 zł

Body 
99% bawełny  
organicznej i 1% wiskozy, 
niemowlęce, chłopięce,  
z wyjątkowo miękkim,  
przyjaznym dla skóry  
wykończeniem,  
z nadrukiem,  
rozmiary: 62-92 cm

30 zł

Komplet  
niemowlęcy 
100% bawełny
chłopięcy,  
z nadrukiem licencji  
Chip i Dale, w zestawie:  
bluza i spodnie  
z wiązaniem w pasie,  
rozmiary: 74-98 cm

HIT!Produkty z gazetki znajdziesz w sklepie – są oznaczone symbolem

Certified by  
ETKO 4886 

‘organic’

Certified by  
CERES-0532 

‘organic’
Certified by  
CERES-0532 

‘organic’



20 zł

Pojemnik 
ceramiczny, z pokrywką,  
z nadrukiem,  
ø 10,5 cm, wys. 12 cm

30 zł

Komplet  
sztućców 24 szt.  

w zestawie: 6 łyżek, 
 6 widelców,  

6 noży i 6 łyżeczek,  
z rączkami z tworzywa

8 zł

Salaterka 
porcelanowa,  
z kwiatowym  
wzorem, ø 14 cm,  
wys. 14 cm

10 zł

Kubek 
porcelanowy, z kwiatowym  
wzorem i ze złotym rantem  
i uszkiem, poj. 460 ml

10 zł

 od

Talerz* 
porcelanowy, z kwiatowym wzorem,  
do wyboru: deserowy, ø 18,5 cm – 10 zł,  
obiadowy, płytki, ø 26,5 cm – 15 zł

* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

oferta od 16.09.2021 do 22.09.2021WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE



8 zł

Sztuczny  
kwiat 
dostępne  
różne wzory,  
wys. 67-80 cm

10 zł

Mata na stół* 
owalna, wymiary: 45 x 30 cm

* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

15 zł

Zestaw  
2 szklanek* 

z barwionego szkła,  
ze złotym rantem,  

poj. 590 ml8 zł

Talerz  
deserowy* 
z barwionego szkła  
z wytłaczanym  
wzorem, ze złotym rantem,  
ø 19,2 cm

10 zł

Talerz na ciasto* 
z barwionego szkła  
z wytłaczanym wzorem,  
ze złotym rantem, ø 27 cm

35 zł

Zestaw  
zapachowy 
w zestawie: taca  
dekoracyjna, świeca  
w szkle, 2 świeczniki,  
dyfuzor z patyczkami  
i olejkiem o zapachu  
Jasmine & Lily,  
poj. 80 ml

dostępne  
również:

   

dostępne  
również:

    
  

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



HIT!
20 zł

Obrazek na szkle 
w metalowej ramce,  
z łańcuszkiem do zawieszenia,  
do wyboru: okrągły,  
ø 30 cm lub kwadratowy,  
wymiary: 30 x 30 x 0,4 cm

15 zł

 od

Kosz 
z uchwytami i podszewką,  

wymiary do wyboru: 
30 x 19 x 17 cm – 15 zł,

33 x 23 x 20 cm – 20 zł, 
40 x 28 x 22 cm – 30 zł

50 zł

 od

Komplet pościeli  
100% bawełny 
do wyboru pojedynczy:  
poszewka na kołdrę,  
140 x 200 cm i poszewka  
na poduszkę,  
70 x 80 cm – 50 zł  
lub podwójny:  
poszewka na kołdrę,  
160 x 200 cm  
i 2 poszewki na poduszkę,  
70 x 80 cm – 60 zł

20 zł

Poduszka 
wymiary: 43 x 43 cm

60 zł

Puf 
składany, z otwieranym wiekiem  
i z pojemnikiem, z miękkim  
welurowym pokryciem,  
wymiary: 40 x 40 x 37 cm

20 zł

Multiramka  
metalowa, z łańcuszkiem  
do zawieszenia,  
na 3 zdjęcia  
o wymiarach: 13 x 18 cm

dostępny  
również:

   

dostępne  
również:

   

dostępne warianty:

dostępne  
wzory:

    

oferta od 16.09.2021 do 22.09.2021WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE
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20 zł

 odLatarnia 
metalowa, z szybkami,  

z uchwytem do zawieszenia,  
do wyboru wymiary:  

14 x 14 x 30 cm – 20 zł,  
18 x 18 x 40 cm – 50 zł

12 zł

Ramka 
z motywem złotych róż,  
na zdjęcie o wymiarach:  
10 x 15 cm

30 zł

Latarnia LED 
metalowa, ø 19 cm, wys. 36 cm, 
baterie są sprzedawane  
oddzielnie

15 zł

 odŚwieca zapachowa 
w szklanym pojemniku,  

z pokrywką, do wyboru: 
czarna lub biała, 

 ø 9 cm, wys. 11,2 cm – 15 zł,
złota, srebrna, biała lub czarna,  

ø 13,5 cm, wys. 8 cm – 20 zł

15 zł

Kosz 
z uchwytami i podszewką,  
wymiary do wyboru: 
30 x 19 x 17 cm – 15 zł,
33 x 23 x 20 cm – 20 zł, 
40 x 28 x 22 cm – 30 zł

40 zł

Zestaw  
3 osłonek 
wewnątrz metalowej  
konstrukcji, wymiary:  
47,5 x 16 x 17 cm

HIT!

dostępne  
również:

   

ø 9 cm  
dostępna  
również:

ø 13,5 cm  
dostępne  
również:

Produkty z gazetki znajdziesz w sklepie – są oznaczone symbolem



30 zł

Obrus 
z żakardowym wzorem,  
wymiary: 140 x 240 cm

40 zł

Zasłona 
z żakardowym  
wzorem, wymiary: 140 x 260 cm

40 zł

Stolik  
kawowy 
z ozdobnym  

tłoczeniem  
na blacie,  

z drewnianymi  
nóżkami,  

ø 39,5 cm,  
wys. 39,5 cm

10 zł

Słoik  
dekoracyjny 
szklany, ø 15 cm,  
wys. 15 cm

5 zł

Wazon 
szklany,  
ø 11 cm,  
wys. 18 cm

15 zł

Bieżnik 
z żakardowym wzorem,  
wymiary: 35 x 180 cm

@PEPCOPL

BIURO OBSŁUGI KLIENTA 
TEL.: +48 61 62 88 999   E-MAIL: KLIENT@PEPCO.EU

BĄDŹ NA BIEŻĄCO POZNAJ NOWE PRODUKTY KUPUJ BEZ OBAW

FACEBOOK.COM 
/PEPCOPL

PEPCO.PL DOŁADOWANIA KART 
TELEFONICZNYCH 

KRAJOWYCH 
I ZAGRANICZNYCH

ELEKTRONICZNE 
KARTY 

PODARUNKOWE

MASZ 30-DNIOWE 
PRAWO DO ZWROTU 

* REGULAMIN  
ZWROTÓW  
DOSTĘPNY  

NA WWW.PEPCO.PL

30
WIĘCEJ ZA MNIEJ 
...CODZIENNIE
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Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie

ding.pl

http://ding.pl
https://ding.pl/lidl,130?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/pepco,281?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/biedronka,79?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download 
https://ding.pl/leroy-merlin,59?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download
https://ding.pl/rossmann,10?utm_source=gazetka&utm_medium=pdf&utm_campaign=download

