
30 zł

Sweter
z bardzo miękkiej w dotyku dzianiny,  
z ozdobnym wykończeniem dekoltu  

i ze ściągaczami u dołu i na rękawach,  
idealny do jesiennych stylizacji, 

dostępne różne kolory,
rozmiary: S-XXL

HIT!

Miękkość 
w modzie!

dostępny  
również:

Oferta ważna od 2.09.2021 do 15.09.2021 lub do wyczerpania zapasów.

WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE



30 zł

40 zł

30 zł

40 zł

Sweter 
z miękkiej, otulającej  
sylwetkę dzianiny,  
z wysokim golfem,  
ze ściągaczami  
u dołu i na rękawach,  
rozmiary: S-XXL

Kardigan 
z miękkiej w dotyku dzianiny,  
z dekoltem V, ze ściągaczami  
u dołu i na rękawach,  
zapinany na drobne guziki, 
rozmiary: S-L

Jeggingsy 
z wysoką zawartością bawełny  
i z elastanem, ze szwem z przodu,  
rozmiary: 36-44

30 zł

Sweter
z bardzo miękkiej w dotyku  

dzianiny, z ozdobnym  
wykończeniem dekoltu  

i ze ściągaczami u dołu 
i na rękawach, idealny  

do jesiennych stylizacji, 
dostępne różne kolory,

rozmiary: S-XXL

Sweter 
z włóczki typu chenille, o grubym 

 splocie, z ażurowym wzorem  
w romby, ze ściągaczami u dołu  
i na rękawach, rozmiary: S-XXL

dostępny  
również:

   

dostępne  
również:

    
  

WYJĄTKOWA  
MIĘKKOŚĆ

OZDOBNE  
ELEMENTY  

PRZY  
DEKOLCIE

MIĘKKI 
I OTULAJĄCY

oferta od 2.09.2021 do 15.09.2021WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE



25 zł

20 zł

40 zł 20 zł

50 zł

Sukienka 
100% wiskozy, z dekoltem V, 
zapięciem na guziki i falbaną na dole,  
z nadrukiem, rozmiary: 36-44

Koszulka 
100% bawełny 

z dekoltem V i przedłużonym  
tyłem, z nadrukiem,  

rozmiary: S-XXXL

Koszulka 
95% bawełny i 5% elastanu,  

z wywiniętymi rękawami  
i przedłużonym tyłem,  

gładka, rozmiary: S-XXXL

Spódnica mini 
z wysoką zawartością  
wiskozy i z elastanem,  
z guzikami z przodu,  
rozmiary: S-XXL

Dżinsy 
z wysoką zawartością bawełny 
i z elastanem, z kieszeniami  
i z przetarciami na kolanach,  
rozmiary: 36-44

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



25 zł

30 zł

40 zł

9 zł

50 zł

50 zł

Piżama
z wysoką  

zawartością  
bawełny, 
koszulka  

z nadrukiem  
i gładkie spodnie,  

rozmiary: S-XL

Koszula nocna  
100% bawełny

z wypukłym nadrukiem,  
przyjemna w dotyku,  

rozmiary: S-XXL

Piżama  
100% bawełny
koszulka z wypukłym nadrukiem,  
przyjemna w dotyku i spodnie  
z brokatowym nadrukiem,  
rozmiary: S-XL

3-pak stopek 
z wysoką zawartością  
bawełny organicznej  
i z elastanem, gładkie,  
rozmiary: 35-38 lub 39-42

Szlafrok 
z miękkiego  
w dotyku polaru,  
z kieszeniami 
i paskiem  
do przewiązania,  
z nadrukiem  
w białe kropki,  
rozmiary: S-XL

Piżama  
100% bawełny

koszulka  
z wiązaniem na dole,  

z nadrukiem Myszki Miki 
i Myszki Minnie 

i spodnie w kropki, 
rozmiary: S-XL

WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE oferta od 2.09.2021 do 15.09.2021



30 zł

40 zł

40 zł

15 zł

20 zł

Sweter 
dziewczęcy, z miękkiej dzianiny,  

z półgolfem i ściągaczami  
u dołu i na rękawach,  
rozmiary: 134-170 cm

Sweter z kapturem 
dziewczęcy, z miękkiej  

i puszystej włóczki typu chenille, 
ze ściągaczami u dołu i na rękawach,  

rozmiary: 134-170 cm

Sweter 
dziewczęcy, z miękkiej  
dzianiny o grubym splocie,  
ze strukturalnym wzorem, 
ze ściągaczami u dołu  
i na rękawach,  
rozmiary: 134-170 cm

Legginsy 
95% bawełny i 5% elastanu,  

dziewczęce, z nadrukiem  
wzdłuż boków nogawek,  

rozmiary: 134-170 cm

Bluza 100% 
bawełny
dziewczęca,  

krótka,  
ze ściągaczami  

u dołu  
i na rękawach,  

z nadrukiem,  
rozmiary: 

134-170 cm

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

/PEPCOPL



10 zł

10 zł

10 zł

30 zł

30 zł

Sukienka 
dziewczęca,  
z cekinowym  
sercem z przodu  
i 2-warstwową  
tiulową  
spódniczką,  
rozmiary:  
104-134 cm

Kardigan 
100% bawełny 

dziewczęcy, z ozdobnym wzorem na ramionach,  
zapinany na guziki, z aplikacją na kieszeni,  

rozmiary: 104-134 cm

Koszulka  
100% bawełny
z falbankami na końcach  
rękawów, z nadrukiem,  
rozmiary: 104-134 cm

Legginsy 
95% bawełny  
i 5% elastanu,  
dziewczęce,  
z nadrukiem,  
rozmiary:  
98-134 cm

Legginsy 
95% bawełny  

i 5% elastanu,  
dziewczęce,  

z nadrukiem,  
rozmiary:  

98-134 cm

WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE oferta od 2.09.2021 do 15.09.2021



20 zł

30 zł

30 zł

12 zł

30 zł

Sweter 
100% bawełny 
chłopięcy,  
ze wzorem w paski,  
rozmiary: 104-134 cm

Dżinsy
z wysoką zawartością bawełny  
i z elastanem, chłopięce,  
z kieszeniami, z napisami  
na kieszeni i na wywinięciach  
nogawek,  
rozmiary: 104-134 cm

Spodnie
98% bawełny  
i 2% elastanu, 

chłopięce,  
z kieszeniami,  

z nadrukiem  
na wywinięciu  

nogawek,  
rozmiary:  

104-134 cm

Koszulka  
100% 
bawełny
chłopięca, 
z taśmami  
z napisami 
na rękawach  
i z nadrukiem,  
rozmiary: 
104-134 cm

Koszula 
dżinsowa 

z wysoką zawartością  
bawełny i z elastanem, 

chłopięca, 
z kieszeniami,  

rozmiary: 104-134 cm

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



25 zł

15 zł

15 zł

15 zł

20 zł

20 zł

10 zł

Dżinsy 
bawełniane,  
z elastanem,  
niemowlęce,  
chłopięce,  
z haftem  
i odstającymi  
uszkami,  
rozmiary:  
74-98 cm

Sukienka  
100% bawełny
niemowlęca,  
dziewczęca,  
z falbankami  
na ramionach,  
zapinana z tyłu 
na guziczek,  
z nadrukiem  
w kwiatki,  
rozmiary:  
74-98 cm

Body  
100% bawełny
flanelowe, niemowlęce, 
chłopięce, zapinane na guziki,  
z kieszonką i z nadrukiem w kratę,  
rozmiary: 62-92 cm

Body 100% bawełny 
organicznej
niemowlęce, dziewczęce, zapinane z boku,  
z falbankami pod szyją, wzdłuż zapięcia  
i przy rękawach, z nadrukiem,  
rozmiary: 62-92 cm

Śliniak  
silikonowy 
z pojemną kieszonką,  
regulacją zapięcia  
i z nadrukiem,  
rozmiar  
uniwersalny

Grzechotka-gryzak 
w kształcie kluczyków

Koszula  
100%  

bawełny
niemowlęca,  

chłopięca,  
z nadrukiem  

w kratę,  
rozmiary:  
74-98 cm

dostępna  
również:

   

dostępna  
również:

   

@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

Certified by  
CERES 0532

‘organic’



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

