
15 zł

 od

15 zł

Odzież dziecięca
100% bawełny lub 100% bawełny lub 

95% bawełny i 5% elastanu,95% bawełny i 5% elastanu,
z nadrukiem licencji z nadrukiem licencji 

Myszki Miki i Myszki Minnie,Myszki Miki i Myszki Minnie,
chłopięca lub dziewczęca,chłopięca lub dziewczęca,

do wyboru: bluza lub do wyboru: bluza lub 
spodnie dresowe – 20 zł,spodnie dresowe – 20 zł,

legginsy – 15 zł, legginsy – 15 zł, 
rozmiary: 104-134 cmrozmiary: 104-134 cm

Odzież 
niemowlęca
100% bawełny lub z bardzo 100% bawełny lub z bardzo 
wysoką jej zawartością, wysoką jej zawartością, 
z nadrukiem licencji z nadrukiem licencji 
Kubuś i Przyjaciele, Kubuś i Przyjaciele, 
chłopięca lub chłopięca lub 
dziewczęca, dziewczęca, 
do wyboru: bluza, do wyboru: bluza, 
spodnie dresowe spodnie dresowe 
lub legginsy, lub legginsy, 
rozmiary: rozmiary: 
74-98 cm74-98 cm

HIT!

Oferta ważna od 10.11.2021 do 17.11.2021 lub do wyczerpania zapasów.



20 zł

15 zł

20 zł

20 zł

15 zł

20 zł

Body 
100% bawełny

niemowlęce, 
chłopięce, 

z kołnierzykiem 
i kieszonką z haftem,

zapinane na guziki,
 rozmiary: 62-92 cm

Pajac 100% bawełny
niemowlęcy, dziewczęcy, 
z nadrukiem, zapinany 
na zatrzaski,
rozmiary: 62-92 cm

Legginsy
polarowe, niemowlęce, 

dziewczęce, z miękkiego 
materiału, z wytłaczanym 

wzorem i haftem na stopach, 
rozmiary: 56-80 cm

Pajac
polarowy, niemowlęcy, 

dziewczęcy, 
z nadrukiem w jelonki, 

rozmiary: 56-80 cm

2-pak body 
100% bawełny
niemowlęce, chłopięce, 
z nadrukiem, 
rozmiary: 62-92 cm

Body 100% bawełny
niemowlęce, dziewczęce, z sukienką i falbankami 
na ramionach, z błyszczącym nadrukiem, rozmiary: 62-92 cm

oferta od 10.11.2021 do 17.11.2021
poczuj jakość, 
     pokochaj cenę

11-56567 by Shirley



10 zł

40 zł

15 zł

25 zł

17 zł25 zł

35 zł

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

Spodnie 100% bawełny
chłopięce, z wiązaniem w pasie 
i kieszeniami, z nadrukiem na nogawce, 
rozmiary: 98-134 cm

Dżinsy 
z wysoką zawartością bawełny i z elastanem, 
chłopięce, z wiązaniem w pasie, kieszeniami 
i ściągaczami w dole nogawek, rozmiary: 134-170 cm

Spódniczka 
dziewczęca, 2-warstwowa, 
tiulowa, z gumą w pasie, z nadrukiem 
Myszki Minnie, rozmiary: 104-134 cm

Legginsy 
95% bawełny 
i 5% elastanu,
dziewczęce, 
ocieplane, 
z ozdobnymi 
dżetami na bokach 
wzdłuż nogawek, 
rozmiary: 
104-134 cm

Bluza 100% bawełny
chłopięca, w paski,
z kołnierzykiem, z naszywką, 
rozmiary: 104-134 cm

* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

Koszula 
100% bawełny*
z krawatem, chłopięca, 

gładka, rozmiary: 
134-170 cm

dostępna 
również:

dostępne 
również:

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

Tysiące Twoich ulubionych 
produktów Pepco już teraz 

są dostępne na:

Znajdziesz tam produkty z regularnej oferty Pepco, natomiast HITy 
gazetkowe i telewizyjne znajdziesz w sklepach stacjonarnych.Szczegóły na pepco.pl

Zakupy online?
Już możesz!



15 zł

15 zł

30 zł

25 zł 12 zł

12 zł

12 zł

Bluza 100% bawełny
niemowlęca, chłopięca, 

z kieszenią kangurką 
z aplikacją z Myszką Miki, 

rozmiary: 74-98 cm

Spodnie 
dresowe 

100% bawełny
niemowlęce, chłopięce, z kieszeniami

 i wiązaniem w pasie, z aplikacją 
z Myszką Miki na kolanach, rozmiary: 74-98 cm

Bluza 
100% bawełny

dziewczęca, ze świecącą 
aplikacją z Myszką Miki, 

rozmiary: 134-170 cm

Legginsy 
95% bawełny i 5% elastanu, 

dziewczęce, ocieplane, 
z nadrukiem Myszki Miki, 

rozmiary: 134-170 cm

Body 100% bawełny
organicznej
niemowlęce, dziewczęce, 
z nadrukiem, rozmiary: 62-92 cm

Legginsy 
95% bawełny organicznej
i 5% elastanu, niemowlęce, 
chłopięce, w prążki, 
z naszywką, 
rozmiary: 56-86 cm

Legginsy 
95% bawełny organicznej

i 5% elastanu, niemowlęce, 
dziewczęce, w prążki, z naszywką,

rozmiary: 56-86 cm

Sprawdź opinie o naszej ofercie 
i podziel się swoim zdaniem na

@pepcoplpepcopl

Certi� ed by CERES
0532

‘organic’

Certi� ed by USB
TEX2765

‘organic’

Certi� ed by USB
TEX2765

‘organic’



40 zł

40 zł

50 zł

40 zł

40 zł

30 zł

20 zł

Dżinsy 
z wysoką zawartością bawełny 
i z elastanem, z wysokim stanem, 
zapinane na 2 guziczki, z kieszeniami, 
rozmiary: 36-44

Sukienka dżinsowa
65% bawełny i 35% lyocellu, o luźnym 
kroju, z dekoltem V i falbanami 
na dole, rozmiary: 36-44

Sweter
miękko układający się, ze ściągaczami, 
z cekinami, z metaliczną nitką, 
rozmiary: S-XXL

Bluza
z bardzo wysoką zawartością bawełny, 
o przedłużonym kroju, z metalicznym 
nadrukiem Myszki Minnie, rozmiary: S-XXL

Sukienka 
z kapturem
z miękkiego weluru, 
z satynowymi 
tasiemkami przy 
kapturze, gładka,
rozmiary: 36-44 

Legginsy
z ozdobnym

suwakiem 
na nogawce,

gładkie, 
rozmiary: 

S-XXL

Koszulka 
100% bawełny

do wyboru: czarna z brokatowym 
lub biała z metalicznym

 nadrukiem z Myszką Minnie, 
rozmiary: S-XXXL

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



3 zł

 od 60 zł

50 zł

30 zł

50 zł

Półka 
z metalową obręczą

i sznurkowym 
uchwytem do zawieszenia, 

ø 53 cm, gł. 12 cm

Stolik kawowy
składany, z wyciąganą 

tacą, wielofunkcyjny, 
wymiary: 

33 x 33 x 43 cm

Ramka* 
do wyboru: na zdjęcie 
o wymiarach 13 x 18 cm – 3 zł,
15 x 20 cm – 4 zł,
2-pak 10 x 15 cm – 5 zł,
A4 – 7 zł, 
30 x 40 cm – 10 zł

Poduszka 
w welwetowej poszewce, 

do wyboru wymiary: 
granatowa, 35 x 50 cm lub 

musztardowa, 43 x 43 cm

Puf 
składany, z miejscem 
na przechowywanie, 

z welwetowym pokryciem, 
wymiary: 38 x 38 x 38 cm 

* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

15 zł

Osłonka 
ceramiczna, 

z wytłaczanym wzorem, 
ø 15 cm, wys. 14,5 cm

dostępne
 również:

    

dostępny 
również:

dostępne 
również:

    

oferta od 10.11.2021 do 17.11.2021
poczuj jakość, 
     pokochaj cenę

SHHO 094418 TESTEX



10 zł

 od

20 zł

 od

50 zł

25 zł

Taca 
ozdobna, ze szklanymi kryształkami 
w metalowej oprawie i z lustrzanym dnem, 
ø 25 cm, wys. 8,5 cm

Latarnia 
z szybkami, metalowa, 
z uchwytem, 
do wyboru wymiary:
11 x 10,5 x 20 cm – 20 zł,
15 x 14 x 27,5 cm – 30 zł,
18 x 17 x 38 cm – 50 zł 

Zestaw zapachowy*  
idealny na prezent, w zestawie: 

dekoracyjna klatka, dyfuzor z patyczkami 
i olejkiem, świeczka w szkle, zawieszka 

i olejek zapachowy w atomizerze, 
dostępne zapachy: Starbucks Dark Chocomocha lub Patchouli, 

ø 14 cm, wys. 20 cm

Wazon 
szklany, do wyboru: 
wys. 15,5 cm – 10 zł, 
wys. 25 cm – 15 zł

* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

dostępny 
również:

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



4 zł

 od

4 zł

 od

15 zł20 zł

15 zł

30 zł5 zł

7 zł

Bieżnik 
na stół*

z żakardowym 
wzorem, 

wymiary: 
38 x 180 cm

Latarenka LED 
z dekoracją wewnątrz, 
szybkami i uchwytem, 
wymiary: 
10,5 x 10,5 x 23 cm,
baterie 
są sprzedawane 
oddzielnie 

Choinka 
do wyboru: w jutowym worku, 
wymiary: 10 x 10 x 37 cm
lub w wiaderku, z szyszkami, 
wymiary: 20 x 20 x 35 cm

Girlanda 
z zielonych gałązek, 
do wyboru: 20 lampek, dł. 190 cm
lub 15 lampek, dł. 150 cm,
baterie są sprzedawane oddzielnie

Dekoracje świąteczne
do zawieszenia, do wyboru:
z futerkiem, do wyboru 3 wzory – 4 zł,
koniki na biegunach 2 szt. – 4 zł, 
miks 4 wzorów świątecznych, 12 szt. – 8 zł

Kokardki 3 szt. 
z nadrukiem, dostępne różne 
wzory, wymiary: 14 x 14 cm

Śnieżynki 2 szt. 
ażurowe, do zawieszenia, 
wymiary: 12 x 12 x 0,6 cm

Zestaw bombek 
brokatowe, do wyboru: 
6 szt. ø 6 cm – 4 zł,
24 szt. ø 3 cm – 5 zł,
6 szt. ø 8 cm – 7 zł

* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

dostępne również:

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



20 zł

 od

15 zł

15 zł

35 zł

8 zł

Blacha 
z wykrawaczami* 

z powłoką 
nieprzywierającą, 

wymiary: 43 x 29 x 2 cm, 
w zestawie 

22 wykrawacze do ciastek
o różnych kształtach 

Stolnica 
silikonowa 
z nadrukiem 
miar i kształtów, 
do wyboru 
wymiary: 
40 x 50 cm – 20 zł, 
50 x 70 cm – 30 zł

Zestaw 2 kubków 
porcelanowe, 

w świąteczne wzory, 
w prezentowym pudełku,

dostępne różne wzory, 
poj. 480 ml

Naczynie żaroodporne  
do zapiekania, przechowywania 

lub zamrażania, z pokrywą, 
poj. 5,8 l

Kubek 
porcelanowy, 
w świąteczne wzory, 
w prezentowym pudełku,
dostępne różne wzory, 
poj. 400 ml

idealny na prezent!

* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

HIT!

dostępne również:

dostępna 
również:

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



30 zł

25 zł

100 zł

40 zł

50 zł

40 zł

Zestaw gier 
Psi Patrol 6 w 1 

w zestawie: 
puzzle, memos, lotto, 

gra w kolory, kto pierwszy 
i ukryte przedmioty

Figurka akcji Psi Patrol 
w mundurze do zadań specjalnych, 
z kaskiem i ruchomymi elementami, 
różne wzory do wyboru,
wymiary: ok. 5 x 8,5 x 16,5 cm

Ciężarówka 
Hot Wheels 

z pętlą, regulowaną 
wyrzutnią i samochodem

Figurka Power Rangers
Beast Morphers 
z możliwością ustawienia 
w różnych pozach, do wyboru
4 postacie, wys. 30 cm

Auto wyścigowe 
zdalnie sterowane, skala 1:16, 
jeździ we wszystkich kierunkach,
baterie są sprzedawane oddzielnie

Chodzący dinozaur  
z ruchomą głową i ogonem, 

wydaje dźwięki, wymiary: 30,5 x 17,8 cm, 
baterie w zestawie

dostępne 
również:

    

dostępne 
również:

oferta od 10.11.2021 do 17.11.2021
poczuj jakość, 
     pokochaj cenę



130 zł

100 zł

60 zł

50 zł

70 zł

90 zł

Domek Barbie 
2-poziomowy, tekturowy, 
z lalką i akcesoriami

Lalka Barbie kawiarenka  
w zestawie: lalka, 
ekspres do kawy 

i akcesoria

Lalka Barbie 
ze spacerówką 
z pieskami 
w zestawie: lalka, 
2 pieski, wózek 
i akcesoria

Lalka Cave Club 
zestaw podstawowy, z laleczką, 
zwierzątkiem i akcesoriami,
dostępne różne wzory

Lalka 
Cave Club 
Opiekunka 
w zestawie: lalka, 
bobas i akcesoria

Lalka L.O.L. Surprise! 
zestaw Tweens, z opakowaniem 
zmieniającym się w pokój i z akcesoriami, 
do wyboru 4 wzory

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



130 zł

100 zł

80 zł 30 zł

50 zł

50 zł

Chodzik zebra Fisher-Price 
interaktywny, z dźwiękami i światełkami, 
z 7 aktywizującymi elementami 
do obracania, naciskania 
i przekręcania, uczy liter i cyfr, 
mówi po polsku, baterie 
są sprzedawane oddzielnie

Gra Scrabble Original 
zawartość: 4 podstawki, 100 płytek 
z literkami, plansza, woreczek, instrukcja

Pianinko malucha Fisher-Price 
gra melodie, uczy kształtów, liter, cyfr, 
prezentuje odgłosy zwierząt, baterie w zestawie 

Siatka z 3 zabawkami 
Fisher-Price 
do zabawy w wannie

Klocki Mega Bloks 
zestaw 40 dużych 
kolorowych klocków w torbie
zapinanej na suwak

Zestaw Play-Doh 
Popcorn Party 

w zestawie: 
6 pojemników masy, 

3 wiaderka, maszynka 
do robienia popcornu 

i akcesoria

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.

Jeszcze więcej 
świątecznych produktów

i inspiracji znajdziesz 
na www.pepco.pl 



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

