
NOWA  
 KOLEKCJA

50 zł

 od

40 zł

 od

Dżinsy
z kieszeniami
i przetarciami,
do wyboru:
dziewczęce  
typu mom fit,
rozmiary:
134-170 cm – 40 zł,
lub damskie  
typu boyfriend,
z dodatkiem elastanu,
rozmiary: 36-44 – 50 zł

Kurtka koszulowa
z kołnierzykiem, kieszeniami,  

owalnym dołem  
i nadrukiem w kratę,  

do wyboru: dziewczęca,  
rozmiary:  

134-170 cm – 50 zł, 
lub damska,  

rozmiary: S-L – 60 zł

HIT!

Oferta ważna od 8.09.2022 do 21.09.2022 lub do wyczerpania zapasów.

poczuj jakość,  
    pokochaj cenę



40 zł
Dżinsy  
typu mom fi t, 
dziewczęce, 
z kieszeniami 
i przetarciami,
rozmiary: 134-170 cm

40 zł
Bluza 
bawełniana, damska, z wytłaczaną aplikacją 
z motywami na licencji Looney Tunes, 
rozmiary: S-XXL

50 zł

Kurtka koszulowa  
dziewczęca, 
z kołnierzykiem, 
kieszeniami, owalnym 
dołem i nadrukiem 
w kratę, 
rozmiary: 134-170 cm

40 zł
Bluza z kapturem 
damska, z kieszeniami, 
gładka, rozmiary: S-XXL

60 zł

Kurtka koszulowa 
damska, z kołnierzykiem, 

kieszeniami, owalnym dołem
 i nadrukiem w kratę, rozmiary, 

rozmiary: S-L

35 zł
Spodnie dresowe 

damskie, z kieszeniami, gładkie, 
rozmiary: S-XXL

50 zł
Dżinsy 

typu paper bag,
z dodatkiem 

elastanu, damskie, 
o luźnym kroju, 

z kieszeniami, 
rozmiary: 36-44

oferta od 8.09.2022 do 21.09.2022
poczuj jakość, 
     pokochaj cenę



50 zł
Dżinsy 
z dodatkiem 
elastanu, 
damskie, 
o luźnym kroju, 
z kieszeniami, 
rozmiary: 36-44

40 zł
Sweter  
damski, 
z miękkiej 
dzianiny,
o ażurowym splocie, 
rozmiary: S-XXL

35 zł

Koszula 
100% wiskozy 
damska, z kołnierzykiem, 
kieszeniami i nadrukiem 
w kratkę, rozmiary: 36-46

20 zł
Koszulka 
90% bawełny, 5% elastanu 
i 5% wiskozy, damska, 
z dekoltem V i marszczeniem 
z przodu, gładka,
rozmiary: S-XXXL

100 zł

Parka z kapturem 
od wewnątrz ocieplona
sztucznym futerkiem, 
zapinana na suwak i napy, 
z kieszeniami, rozmiary: 36-46

40 zł
Dżinsy 
z dodatkiem
elastanu, 
damskie, 
dopasowane, 
rozmiary: 36-44

20 zł
Spódnica mini 
z ozdobnymi guzikami 
na boku, gładka, 
rozmiary: S-XXL

25 zł
Koszulka 
damska, o luźnym kroju, 
z przedłużonym owalnym 
dołem, z nadrukiem,
rozmiary: S-XXL

25 zł
Sweter 
damski, z miekkiej, delikatnej dzianiny, 
z rękawami w paski, rozmiary: S-XXXL

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



30 zł
Sweter 
dziewczęcy, 
z miękkiej dzianiny, 
rozmiary: 134-170 cm

45 zł
Bluza z kapturem 
bawełniana, chłopięca, zapinana na suwak,
z nadrukiem na licencji Batman, 
rozmiary: 134-170 cm

25 zł
Bluza 
100% bawełny 
chłopięca, z nadrukiem, 
rozmiary: 134-170 cm

30 zł
Półgolf  

dziewczęcy, 
z miękkiej dzianiny,

rozmiary: 
134-170 cm

25 zł

Spodnie dresowe 
100% bawełny 

chłopięce, 
z wiązaniem w pasie 

i kieszeniami, gładkie,
rozmiary: 134-170 cm

dostępny 
również:

dostępny 
również:

Sprawdź opinie o naszej ofercie 
i podziel się swoim zdaniem na

@pepcoplpepcopl



25 zł

Bluza 
z kapturem 

chłopięca, pluszowa, 
zapinana na suwak, 

z kieszeniami, 
rozmiary: 104-134 cm

35 zł

Sweter 
100% bawełny 
chłopięcy, 
z zapięciem 
na ramieniu 
i wzorem w pasy, 
rozmiary: 104-134 cm

25 zł

Bluza 
100% bawełny 
dziewczęca, 
z marszczeniami 
na ramionach 
i z gumką na dole, 
gładka, 
rozmiary: 104-134 cm

35 zł
Dżinsy 

z dodatkiem elastanu, 
chłopięce, z wiązaniem 

w pasie i kieszeniami typu cargo,
rozmiary: 104-134 cm

17 zł
Legginsy 
95% bawełny 
i 5% elastanu, 
dziewczęce, 
z nadrukiem, 
rozmiary: 
104-134 cm

35 zł

Sweter 
dziewczęcy, 
z aplikacją 
z odwracalnymi 
cekinami, 
rozmiary: 
104-134 cm

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



NOWOŚĆ

Wyłącznie w Pepco
Zeskanuj kod i zobacz całą 
ofertę na www.pepco.pl * Produkt dostępny w wybranych sklepach.

20 zł

Body 
100% bawełny 

organicznej 
niemowlęce, 
dziewczęce,

rozmiary: 56-92 cm

25 zł
3-pak śliniaków*
rozmiar uniwersalny

40 zł
Pajac z kapturem 
100% bawełny 
organicznej
niemowlęcy, 
dziewczęcy 
lub chłopięcy, 
rozmiary: 56-92 cm

20 zł
Legginsy

100% bawełny organicznej
niemowlęce, dziewczęce, rozmiary: 74-98 cm

25 zł
Bluza niemowlęca*
100% bawełny organicznej 
niemowlęca, dziewczęca lub chłopięca, 
rozmiary: 74-98 cm

25 zł
Spodnie* 
100% bawełny  organicznej
niemowlęce, chłopięce, 
rozmiary: 74-98 cm

Certifi ed By CCPB SRL  
License No. 

CCPB/Q037/TB

‘organic’

Certifi ed By CCPB SRL  
License No. CCPB/Q037/TB

‘organic’

Certifi ed By CCPB SRL  
License No. CCPB/Q037/TB

‘organic’

Certifi ed By CCPB SRL  
License No. 

CCPB/Q110/TB

‘organic’

Certifi ed By CCPB SRL  
License No. 

CCPB/Q110/TB

‘organic’



* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

25 zł
Koszula 100% bawełny  
fl anelowa, niemowlęca, 
chłopięca, z kołnierzykiem, 
kieszonką i nadrukiem 
w kratę, rozmiary: 74-98 cm

35 zł

Komplet niemowlęcy 
100% bawełny

dziewczęcy, w zestawie 
koszulka z nadrukiem 

i sztruksowa spódniczka 
na szelkach, z kieszeniami, 

rozmiary: 74-98 cm

25 zł
Sukienka 
100% bawełny 
niemowlęca, sztruksowa, 
zapinana na guziki, 
odcinana w pasie, 
z falbankami, 
do wyboru: z nadrukiem 
lub gładka, 
rozmiary: 74-98 cm

20 zł
Koszula
100% bawełny  
niemowlęca, 
dziewczęca, 
zapinana na guziki, 
z falbankami 
i nadrukiem w kratkę, 
rozmiary: 74-98 cm

50 zł
Komplet 
niemowlęcy 100% bawełny 
dziewczęcy, z kuleczkami, 
w zestawie: sweterek oraz legginsy, 
rozmiary: 74-98 cm

40 zł
Komplet niemowlęcy*
100% bawełny 
chłopięcy, w zestawie 
koszulka z nadrukiem 
i sztruksowe ogrodniczki 
z kieszeniami i napisem, 
rozmiary: 74-98 cm50 zł

Komplet 
niemowlęcy 
100% bawełny 
chłopięcy, w zestawie: 
sweterek ze strukturalnym 
wzorem zapinany na boku 
oraz legginsy, 
rozmiary: 56-86 cm

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



50 zł

Piżama 
z polaru, damska, z motywami 
na licencji Bambi, w zestawie: 

koszulka z aplikacją i wiązaniem 
na dole i spodnie z nadrukiem, 

rozmiary: S-XL

50 zł
Piżama 
100% bawełny 
damska, z nadrukiem 
na licencji Bambi,
w zestawie: koszulka 
z wiązaniem na dole i spodnie, 
rozmiary: S-XL

50 zł
Szlafrok 
welurowy, damski, 
z paskiem, 
z nadrukiem, 
rozmiary: S/M lub L/XL

35 zł

Koszula nocna  
bawełniana, 

damska, 
z nadrukiem, 

rozmiary: S-XXL

17 zł
2-pak skarpet terry 

bawełniane, 
z dodatkiem elastanu, 

damskie, antypoślizgowe, 
ze wzorami na licencji Bambi, 

różne wzory w zestawie, rozmiary: 35-42

12 zł
2-pak skarpet 
bawełniane, 
z dodatkiem 
elastanu, damskie, 
ze wzorami 
na licencji Bambi, 
różne wzory 
w zestawie, 
rozmiary: 35-42

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

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI



12 zł
Dekoracja   
wisząca, z nadrukiem na materiale, 
wymiary: 30 x 40 cm

20 zł

 od
Koszyk 
pleciony z naturalnych materiałów, 
z pokrywką z uchwytem, do wyboru: ø 22 cm, 
wys. 12,5 cm – 20 zł, ø 26 cm, wys. 15,5 cm – 25 zł

20 zł

 od

Osłonka na doniczkę  
pleciona z naturalnych 
materiałów, z ochronną folią, 
do wyboru: ø 23 cm, 
wys. 13 cm – 20 zł, ø 25 cm, wys. 18 cm – 30 zł

60 zł

 od

Komplet pościeli  
z mikrofi bry, do wyboru 
rozmiary: 140 x 200 cm 
z poszewką na poduszkę 
70 x 80 cm – 60 zł,
160 x 200 cm 
z 2 poszewkami 
na poduszkę 
70 x 80 cm – 70 zł

50 zł
Narzuta 
100% bawełny 
ze wzorem w kratę, 
wymiary: 160 x 220 cm

40 zł
Latarnia 

ceramiczna, ażurowa, 
ze sznurkowym uchwytem, 

ø 16 cm, wys. 21,5 cm

HIT!

dostępna 
również:dostępny 

również:

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

19.HCN.68889 HOHENSTEIN HTTI

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI



15 zł
Doniczka 
ceramiczna, 
ze wzorem, 
ø 13,5 cm, 
wys. 13,2 cm

20 zł

Osłonka 
ceramiczna, na nóżkach, 
2-kolorowa, 
ø 13,5 cm, wys. 14 cm

60 zł
Stojak 
na doniczkę 
metalowy, z drewnianą 
osłonką, 
wymiary: 25 x 23 x 50 cm

80 zł
Stolik kawowy
na metalowych nóżkach, 
składany, 
ø 48 cm, wys. 50 cm

12 zł
Osłonka 
na doniczkę 
ceramiczna, 
2-kolorowa, ø 13,5 cm, wys. 13 cm

40 zł

Lampa 
stojąca LED 
szklana, na metalowej 
podstawie, ø 15 cm, wys. 19 cm

oferta od 8.09.2022 do 21.09.2022
poczuj jakość, 
     pokochaj cenę



30 zł
Dekoracja 
ceramiczna, 
ze sztuczną 
roślinką, 
ø 11 cm, wys. 15 cm 

30 zł
Obraz 
w ramie,  
wymiary: 42,5 x 52,5 x 2,5 cm

35 zł Poduszka 
wymiary: 35 x 50 cm

40 zł
Lampa 
sufi towa diament
metalowa, wymiary: 20 x 20 x 23 cm 

50 zł
Pled 

100% bawełny 
z frędzlami, 

rozmiary: 130 x 160 cm
20 zł

 od

Osłonka na doniczkę 
metalowa, do wyboru wymiary: 12,5 x 12,5 x 36 cm – 20 zł, 
15 x 15 x 50 cm – 30 zł, 17,5 x 17,5 x 66,5 cm – 70 zł

17 zł

Osłonka 
na doniczkę 
z podstawką 
ceramiczna, ø 13,5 cm, 
wys. 13,2 cm

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

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI



60 zł
Komplet 3 misek  
metalowe, 
z pokrywkami
z tworzywa, 
w zestawie: 
poj. 1,8 l, ø 20 cm, poj. 2,8 l, 
ø 22 cm, poj. 4,8 l, ø 26 cm 

12 zł
Stojak 
na papier 
metalowy, 
w kolorze złotym, 
ø 15 cm, 
wys. 28,5 cm

50 zł

Suszarka do naczyń 
metalowa, w kolorze złotym, 

wymiary: 46 x 26 x 15 cm

20 zł
Koszyk na owoce 

metalowy, w kolorze złotym, 
ø 23 cm

12 zł

 od

Przybory kuchenne 
metalowe, w kolorze złotym, 

do wyboru: obierak do warzyw – 12 zł 
lub wyciskacz do czosnku – 20 zł

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel.: +48 61 62 88 999   

e-mail: klient@pepco.eu

Bądź na bieżąco: Poznaj nowe produkty: Kupuj bez obaw!

doładowania kart
telefonicznych krajowych

i zagranicznych

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.

elektroniczne
karty

podarunkowe

* Regulamin zwrotów 
dostępny na www.pepco.pl

Masz 30-dniowe
prawo do zwrotu

poczuj jakość, 
     pokochaj cenę

@pepcoplpepcopl pepco.pl


