
piżama 100% bawełny
damska, z nadrukiem,

dostępne kolory: 
rozmiary: S-XL

14 99

HIT

14 99

HIT

Koszula nocna
100% bawełny
damska, z nadrukiem,
dostępne kolory: 
rozmiary: S-XXL

KOLEKCJA 
JAK ZE SNUw dobrej ceniew dobrej cenie

lub do wyczerpania zapasów

Oferta ważna
w dniach

więcej
za mniej

...codziennie

21.03-27.03
2019



24 99

7 99

9 99

brazyliany
damskie, wykończone ażurową koronką, 
dostępny kolor:   rozmiary: S-XXL

Spodnie od piżamy
damskie, z kolorowym 

wykończeniem w pasie i wiązaniem,
dostępny kolor:   rozmiary: S-XL

19 99

19 99

Biustonosz
damski, koronkowy, 

z obniżonym mostkiem,
dostępny kolor: 
rozmiary: 70B-85C

5 99

7 997 99

7 99

5 99

figi
damskie, z tyłu 

koronkowe, z przodu 
z nadrukiem w kwiaty,

dostępny kolor: 
rozmiary: S-XXL

szorty
damskie, koronkowe, 
cieniowane,
dostępny kolor: 
rozmiary: S-XXL  

szorty
damskie, z nadrukiem 

w geometryczne wzory 
i ozdobną taśmą,

dostępny kolor: 
rozmiary: S-XXL

6 99

7 99

9 99

2-pak 
szortów  
dziewczęce, 
w zestawie 
gładkie z aplikacją 
i z nadrukiem,
rozmiary: 
92-128 cm

2-pak szortów  
dziewczęce, w zestawie 
gładkie z aplikacją i z nadrukiem 
w paseczki, rozmiary: 
134-164 cm

9 99

Biustonosz
dziewczęcy, usztywniany, 
z nadrukiem w paseczki,
rozmiary: 60AA-75A

14 99

Koszula nocna
dziewczęca, z nadrukiem,

dostępny kolor: 
rozmiary: 134-164 cm

Koszula nocna
100% bawełny
dziewczęca, z kolorową aplikacją,
dostępny kolor:    
rozmiary: 92-128 cm

bokserki 
chłopięce, z aplikacją
i szeroką gumką,
dostępny kolor: 
wymiary: 92-128 cm

bokserki 
chłopięce, z nadrukiem

i szeroką gumką,
dostępny kolor: 

wymiary: 134-164 cm

Piżama
damska, z nadrukiem, 
w zestawie wiązany top 
i spodenki w kwiatki,
dostępny kolor: 
rozmiary: S-XL

Stringi
damskie, z koronką,

dostępny kolor: 
rozmiary: S-XL

NA 
DOBRANOC
i dzień dobry

2-pak szortów  2-pak szortów  
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29 99

29 99

49 99

19 99

19 99

14 99

39 99

14 99

legginsy
damskie, gładkie,

dostępny kolor:     
rozmiary: S-XXL

koszula 
damska, z nadrukiem  

w kolorowe kwiaty,
dostępne kolory:         

rozmiary: 36-44 

Dżinsy
damskie,  
z modnymi  
przetarciami  
i wywiniętymi 
nogawkami,
dostępny 
kolor:     
rozmiary: 36-44

T-shirt 
damski, z nadrukiem  

w kwiaty, z rozcięciem  
na rękawach,

dostępne kolory:     
rozmiary: S-XXL

spódnica midi
damska, żakardowa,  
jednolita lub ze wzorem  
w panterkę,
dostępne kolory:      
rozmiary: S-XXL

spódnica  
Dżinsowa MInI
damska, z przetarciami,
dostępny kolor:      
rozmiary: S-XXL

sukienka mini
damska, z wytłaczanym  

kwiatowym wzorem,
dostępny kolor:      

rozmiary: 34-44

T-shirt 
damski, z kolorowym nadrukiem,  
dostępne różne wzory i kolory,
rozmiary: S-XXL

39 99

bluzka 
damska,  
z nadrukiem w drobne  
kolorowe kwiatki,
dostępne 
kolory:     
rozmiary: 36-44

19 99

T-shirt 
damski, z aplikacją  
w kwiaty na ramionach,
dostępny kolor:    
rozmiary: S-XXL

24 99

bluzka
damska, 

dwuwarstwowa,  
z ciekawym prześwitującym  
wzorem i luźnymi rękawami,

dostępny kolor:     
rozmiary: S-XXL

CODZIENNIE
W DOBRYM 

STYLU 
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29 99

14 99

14 99

sukienka Dżinsowa 100% bawełny
dziewczęca, marszczona w pasie,
dostępny kolor: 
rozmiary: 
134-164 cm

koszulka 
100% bawełny

dziewczęca, 
z aplikacją z perełek,

dostępne
 kolory: 

rozmiary: 
134-164 cm

legginsy
dziewczęce, z nadrukiem 

na jednej nogawce,
dostępne kolory: 

rozmiary: 134-164 cm

koszulka 
chłopięca, z nadrukiem,
dostępne kolory: 

rozmiary: 134-164 cm

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

19 99

9 99

7 99

9 99

9 99

bluza 
z kapturem 

dziewczęca, 
zapinana na suwak, 

z kieszeniami,
dostępny kolor: 

rozmiary: 104-134 cm

koszulka 
100% bawełny
dziewczęca, z nadrukiem,
dostępne kolory: 
rozmiary: 104-134 cm

legginsy
dziewczęce,
z nadrukiem w kwiatki,
dostępne kolory: 
rozmiary: 104-134 cm

koszulka
100% bawełny

chłopięca, z nadrukiem,
dostępne kolory: 

rozmiary: 104-134 cm

koszulka 
chłopięca, z nadrukiem Spidermana,
dostępne kolory: 
rozmiary: 104-134 cm

tenisówki
dziewczęce, sznurowane, brokatowe,
dostępny kolor:   rozmiary: 31-36

tenisówki
chłopięce, sznurowane,
dostępny kolor: 
rozmiary: 31-39

19 99 19 99 29 99
obuwie sportowe

dziewczęce, na rzepy,
dostępny kolor:   rozmiary: 22-30

19 99

19 99

14 99

tenisówki
chłopięce, na rzepy,

dostępny kolor: 
rozmiary: 22-30

19 99

spodnie 
dresowe

chłopięce, z kieszeniami
i wiązaniem w pasie

dostępny kolor: 
rozmiary: 134-164 cm

WIOSENNA
KOLEKCJA 

IDEALNA DO 
ZABAWYZABAWY
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9 99
9 99

14 99 14 99
od

29 99

tenisówki 
chłopięce, dostępny kolor: 
z gumą, rozmiary: 27-30,
sznurowane, rozmiary: 31-39

tenisówki
dziewczęce, 
dostępny kolor:   
z gumą, rozmiary: 27-30,
sznurowane, 
rozmiary: 31-36

tenisówki

dostępny kolor: 
rozmiary: 22-30

 chłopięce,

obuwie sportowe
sznurowane,

dziewczęce, kolor:   rozmiary: 31-36
chłopięce, kolor:   rozmiary: 31-39

tenisówki
dziewczęce, na rzepy,

kolory:   rozmiary: 22-30 – 14,99 zł
kolor:  w kropki, z kokardką, 

rozmiary: 22-30 – 19,99 zł

29 99

obuwie sportowe
chłopięce, na rzepy,
dostępny kolor: 
rozmiary: 22-30 AŻ CHCE

SIĘ WYJŚĆ
Z DOMU

chłopięce, na rzepy,
dostępny kolor: 

AŻ CHCE

29 99

dostępny kolor: 
rozmiary: 22-30 AŻ CHCE

SIĘ WYJŚĆ
Z DOMU

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 869 sklepów 
dostępne zawsze na www.pepco.pl


