
29 99

HIT

dżinsy
damskie,  

dopasowane, 
z kieszeniami,

dostępne kolory: 
    

rozmiary: 36-44

lub do wyczerpania zapasów

Oferta ważna 
w dniach

więcej 
za mniej

...codziennie

7.02-20.02 
2019

STYLU
w dobrej cenie

w dobrym



29 99

39 99

79 99

kurtka
damska,  

z imitacji skóry,  
zapinana na 2 suwaki,

dostępny kolor:      
rozmiary: 36-46  

59 99

dżinsy
damskie, zdobione  
srebrnymi nitami  
w pasie i wzdłuż  
nogawek,
dostępny kolor:     
rozmiary: 36-44

39 99

29 99

koszula  
dżinsowa
męska, z kieszeniami,  
cieniowana,
dostępny kolor:     
rozmiary: M-XL

dżinsy
męskie, ze stretchem, cieniowane,
dostępny kolor:     
rozmiary: 32/32, 33/32, 
34/32, 34/34, 36/34

bluzka
damska, z nadrukiem  
i czarną tasiemką 
do podwijania rękawów,
dostępny kolor:    
rozmiary: S-XXL

29 99
Bluzka 
damska, w paseczki,
dostępne kolory:

   
rozmiary: S-XXL 

29 99

dżinsy
damskie,  
dopasowane,
dostępny kolor:     
rozmiary: 36-44

bluzka
damska, gładka,  
z ozdobną lureksową nitką,
dostępny kolor:     
rozmiary: S-XXL

bluzka
damska, w paseczki,  
z modnym haftem  
na rękawach,
kolor:    
rozmiary: S-XXL

19 99

t-shirt
damski, z zapięciem  
na guziczki i kieszonkami,
dostępny kolor:     
rozmiary: S-XXL

19 99

29 99

bluza
damska, w paseczki, 

sznurowana na dekolcie 
tasiemką z nadrukiem,

dostępne kolory:  
rozmiary: S-XXL
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39 99

9 99

9 99

29 99

19 99

19 99

19 99

19 99

legginsy
dziewczęce, z nadrukiem,

dostępne kolory:      
rozmiary: 104-134 cm

bluza
chłopięca, z nadrukiem  
Tom and Jerry,
dostępne kolory:      
rozmiary: 104-134 cm

kurtka z kapturem
dziewczęca, pikowana,  
zapinana na suwak, 
z kieszeniami,
dostępne neonowe kolory:   
rozmiary: 104-134 cm

koszulka
dziewczęca, z nadrukiem, z kieszonką,
dostępne kolory:    rozmiary: 104-134 cm

spodnie dresowe
chłopięce, z nadrukiem 
i kontrastowym wiązaniem,
dostępny kolor:    
rozmiary: 134-164 cm

spodnie  
dresowe
chłopięce, z nadrukiem  
Tom and Jerry,
dostępny kolor:     
rozmiary: 104-134 cm  

koszulka
chłopięca,  
z wytłaczanym  
napisem 
i nadrukiem,
dostępne kolory: 

    
rozmiary:  
134-164 cm

9 99

koszulka
dziewczęca,  
z nadrukiem,

dostępne kolory: 
    

rozmiary:  
134-164

19 99

29 99

jeggingsy
dziewczęce,  

delikatnie cieniowane,
dostępny kolor:       

rozmiary: 134-164 cm

bluza
dziewczęca, z nadrukiem, 

dostępny kolor:    
rozmiary: 134-164 cm

koszulka
chłopięca, z nadrukiem 
Looney Tunes, 2 wzory,
dostępne kolory:      
rozmiary: 134-164 cm

9 99

koszulka
dziewczęca,  
z nadrukiem,
dostępny kolor:    
rozmiary: 134-164 cm

w każdym 
wieku

Stylowo

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 7.02.2019 Do 20.02.2019 Aktualna gazetka i mnóstwo inspiracji na www.pepco.pl Jesteśmy też na
@pepcopl facebook.com 

/PEPCOpl



19 99

14 99

19 99

19 99

14 99

19 9914 99

1 99
od

9 99

29 99

9 99
pojemnik  
z przykrywką
w kształcie serca,
dostępny kolor:     
wymiary: 38 x 25,5 x 8 cm

łańcuch  
świetlny led
20 lampek ozdobionych  
piórkami,
dostępne kolory:     
baterie są sprzedawane  
oddzielnie

ozdobne pudełko
ze wstążeczką,
dostępny kolor:       
wymiary: 20 x 20 x 7 cm

latarnia ażurowa
z wycięciami w kształcie serc,
dostępny kolor:    
wymiary: 14 x 14 x 31 cm

Wazon
szklany, z ozdobną kokardką,
do wyboru:  
wys. 15 cm, cztery wzory – 1,99 zł,  
wys. 22 cm, dwa wzory – 4,99 zł

Wazon
szklany, z ozdobną aplikacją, 
dwa wzory, wys. 15 cm

Multiramka  
na 8 zdjęć 
o wymiarach: 10 x 15 cm,
dostępne kolory:     

Stojak na bransoletki
z nadrukiem i wstążeczką, dwa wzory,

dostępny kolor:       
wymiary: 22,5 x 7 x 16 cm

Zasłona
z kółkami do zawieszenia,  
z kwiatowym wzorem  
w odcieniach szarości,
wymiary: 135 x 240 cm

łańcuch świetlny led
20 kul różnej wielkości,

dostępne kolory:       
baterie są sprzedawane oddzielnie

Multiramka  
na 3 zdjęcia 
w kształcie serduszek
o wymiarach: 10 x 10 cm,
dostępne kolory:   
lub w odcieniach drewna

7 99

Poszewka
satynowa, marszczona,  

dostępne kolory:
        

wymiary: 40 x 40 cm

do domu 
w Twoim  

stylu

Dodatki
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świeca w szkle
dwa wzory, dostępny kolor: srebrny,  
ø 7 cm, wys. 9 cm

świeca w osłonce  
cementowej 
dwa wzory, dostępny kolor:    
ø 8,4 cm, wys. 10 cm

Ramka na zdjęcie
o wymiarach: 10 x 15 cm, dwa wzory,

dostępny kolor:   

Ramka na zdjęcie
o wymiarach: 10 x 15 cm, szklana, dwa wzory,  
dostępny kolor: srebrny

4 99

HIT

4 99

HIT

4 99

HIT

4 99

HIT

więcej 
za mniej

...codziennie

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
pon.-pt.: 9:00-19:00
sob.: 10:00-17:00

tel.: +48 61 62 88 999
e-mail: klient@pepco.eu

GWARANCJA 
ZWROTU GOTÓWKI

DOŁADOWANIA 
BEZ PROWIZJI

Adresy naszych 867 sklepów  
dostępne zawsze na www.pepco.pl


