W kolorach
wiosny
poczuj jakość,
pokochaj cenę

HIT!

SHHO 094418 TESTEX

15zł
Zestaw
2 poduszek

na krzesła, dwustronne,
różne wzory,
wymiary: 40 x 40 cm

Zestaw 4 szklanek

z wytłaczanym wzorem,
różne kolory zestawów,
poj. 300 ml

20zł
Oferta ważna od 21.04.2022 do 4.05.2022 lub do wyczerpania zapasów.
W niedzielę 24 kwietnia sklepy będą otwarte.

poczuj jakość,
pokochaj cenę

oferta od 21.04.2022 do 4.05.2022
Słoik

szklany,
z drewnianą pokrywką,
do wyboru:
poj. 750 ml – 12 zł,
poj. 1,25 l – 15 zł

Słoik
z kranikiem

szklany,
z filtrem na owoce,
poj. 3,4 l

od

12zł

30zł
Zestaw
4 szklanek

dostępny
również:

z wytłaczanym wzorem,
różne kolory zestawów,
poj. 300 ml

Butelka

szklana, do zimnych
napojów, poj. 1,2 l

10zł

20zł

dostępne
również:

30zł

Zestaw 4 kieliszków
dostępne
również:

z wytłaczanym wzorem,
różne kolory zestawów,
poj. 320 ml

Pucharek
do lodów

szklany, poj. 475 ml

10zł
Zestaw
2 szklanek
do koktajli,
poj. 460 ml

4zł

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

30zł

widok
w nocy

Łańcuch LED
70 lampek

Lampa LED

w metalowym
koszyczku,
z uchwytem,
ø 15 cm,
wys. 18 cm,
baterie
są sprzedawane
oddzielnie

z panelem słonecznym,
zmieniający kolory,
biały lub wielokolorowy

zasilane
energią
słoneczną

HIT!

30zł
Doniczka

plastikowa, z wykończeniem
zewnętrznym przypominającym
beton, wyposażona w specjalny
wkład ułatwiający osadzenie
i pielęgnację roślin,
wymiary: 22,5 x 22,5 x 42 cm,
wsad: 22 x 22 x 17,5 cm

40zł

25zł
Koc

z mikrofibry, z nadrukiem,
wymiary: 130 x 170 cm
dostępny
również:
SHHO 094418 TESTEX

60zł

dostępne
również:

Doniczka

SHHO 094418 TESTEX

15zł

Zestaw
2 poduszek

na krzesła, z troczkami
do przywiązania,
dwustronne,
wymiary: 40 x 40 cm

plastikowa, z wykończeniem
zewnętrznym
przypominającym beton,
wyposażona w specjalny
wkład z uchwytami
ułatwiający osadzenie
i pielęgnację roślin,
wymiary: 26,5 x 26,5 x 50 cm,
wsad: 26 x 26 x 20,5 cm

Sprawdź opinie o naszej ofercie
i podziel się swoim zdaniem na

15zł

pepcopl

@pepcopl

Wazon

ze szkła pochodzącego
z recyklingu,
wymiary: 10 x 17 cm

25zł
Szkatułka

drewniana,
z rzeźbionym
wieczkiem
z zamknięciem,
wymiary:
22 x 13,5 x 11 cm

Liście ozdobne
barwione, wys. 46 cm

10zł

Dekoracja

do postawienia, z metalowymi
elementami, wys. 43 cm

40zł

dostępne
również:

20zł

Świeca sojowa

60zł

w szklanym pojemniku
z pokrywką, zapach
Black Rose & Oud,
czas palenia
ok. 22 h, ø 11 cm,
wys. 8,5 cm

Stolik
kawowy
składany,
drewniany,
ø 37,8 cm,
wys. 45 cm

dostępne
również:

Amber & Tonka

Patchouli

Teakwood Amber & Herbs

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

HIT!

od

15zł

I’m made from

I’m made from

I’m made from

RECYCLED
PLASTIC

RECYCLED
PLASTIC

RECYCLED
PLASTIC

Pudło CURVER

ażurowe, z pokrywą
i uchwytami,
do wyboru:
poj. 4 l, wymiary: 26,8 x 18,6 x 12,4 cm – 15 zł,
poj. 11 l, wymiary: 36,3 x 27 x 13,8 cm – 20 zł,
poj. 17 l, wymiary: 36,3 x 27 x 22,2 cm – 25 zł

Szczotka

do zamiatania,
z dębowym
kijkiem

Zmiotka
z szufelką

70% GRS Recycled post-consumer polypropylene,
certified NSF C0633449-1

Szczotka

do mycia naczyń,
z plastiku
pochodzącego
z recyklingu,
z dębową
rączką

7zł

30zł

Zmywaki 3 szt.

celulozowe

7zł

z plastiku pochodzącego
z recyklingu,
z dębową rączką

15zł

15zł

Miotełka do kurzu
z dębową rączką
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20zł
Maszyna do baniek
w kształcie wieży, na baterie,
w zestawie płyn do baniek,
dla dzieci powyżej 3 lat,
baterie są sprzedawane
oddzielnie

50zł

Zestaw
do zabawy
w wannie
5 elementów

wędka i 4 rybki,
dla dzieci powyżej 3 lat

Zestaw do zabawy
w piasku 6 elementów

wiaderko w kształcie
zamku, sitko, łopatka,
grabie i 3 foremki

20zł

Statek
z akcesoriami
do zabawy
na plaży

35zł

35zł

Zestaw do zabawy
w piasku w walizeczce
8 elementów
walizeczka na kółkach z fontanną,
łopatka, grabie i foremki,
dla dzieci powyżej 3 lat

Pistolet
do baniek

podwójny,
z płynem 170 ml
i talerzykiem

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

HIT!

dostępna
również:

Koszulka
100% bawełny

niemowlęca, chłopięca,
zapinana na zatrzaski,
z nadrukiem,
rozmiary: 80-98 cm

‘organic’
Certified by
CERES-0532 by CERES

10zł

dostępne
również:

Szorty*
100% bawełny
organicznej

niemowlęce, chłopięce,
z wiązaniem,
kieszonkami i naszywką,
rozmiary: 74-98 cm

12zł

35zł

‘organic’
Certified by
CERES-0532 by CERES

Śpiworek
100% bawełny
organicznej

niemowlęcy, z zapięciem
na suwak, z nadrukiem

Otulacz*
100% bawełny

niemowlęcy,
z nadrukiem,
wymiary: 100 x 100 cm

Koszulka
100% bawełny organicznej
niemowlęca, dziewczęca, z falbankami
przy rękawkach i nadrukiem, do wyboru:
różowa z kieszonką lub biała,
z zapięciem z tyłu,
rozmiary: 80-98 cm

10zł

dostępna
również:

12zł

Szorty*
100% bawełny
organicznej

niemowlęce, dziewczęce,
z wiązaniem i kieszonką,
rozmiary: 74-98 cm

* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

‘organic’
Certified by
CERES-0532 by CERES

20zł
dostępny
również:

Skorzystaj z komfortowych zakupów! Masz 30 dni
na zmianę zdania i zwrot zakupionych produktów*
Koszulka
100% bawełny
organicznej

dostępna
również:

dziewczęca,
z nadrukiem,
rozmiary:
104-134 cm

10zł
dostępna
również:

Koszulka 100% bawełny

dziewczęca, z zakładkami
na rękawach i aplikacją
z odwracalnymi cekinami,
rozmiary: 104-134 cm

25zł
Sukienka

dziewczęca, z bawełnianą podszewką
i tiulową spódniczką, z falbankami na ramionach
i aplikacją z przodu, rozmiary: 104-134 cm

15zł

10zł

Koszulka*
100% bawełny

Kombinezon 100% bawełny*

dziewczęcy, na ramiączkach, z falbanką
i kieszeniami, z nadrukiem, rozmiary: 104-134 cm

dziewczęca, z falbankami
przy rękawkach, z nadrukiem,
rozmiary: 104-134 cm

15zł

dostępne
również:

15zł

2-pak koszulek 100% bawełny*
dziewczęce, w zestawie jedna z nadrukiem,
druga gładka, rozmiary: 104-134 cm

10zł

Legginsy*

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

* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

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

Top*
100% bawełny organicznej
chłopięcy, z nadrukiem,
rozmiary: 104-134 cm

10zł

6zł

HIT!

2-pak koszulek*
100% bawełny
chłopięce,
w zestawie
jedna z nadrukiem,
druga gładka,
rozmiary:
104-134 cm

15zł

Szorty

z mikrofibry, chłopięce,
z wiązaniem, kieszeniami
i nadrukiem,
rozmiary: 104-134 cm

10zł

Koszulka 100% bawełny organicznej

chłopięca, z nadrukiem, rozmiary: 104-134 cm

* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

poczuj jakość,
pokochaj cenę

oferta od 21.04.2022 do 4.05.2022

20zł

dostępna
również:

Koszulka 100% bawełny

Koszulka
100% bawełny
dziewczęca,
z falbanami
na ramionach
i aplikacją,
rozmiary: 134-170 cm

Koszulka
100% bawełny lub spodnie
dresowe 100% bawełny
chłopięce, z nadrukiem
licencji Gwiezdne Wojny,
rozmiary: 134-170 cm,
do wyboru:
koszulka – 20 zł,
spodnie
dresowe – 35 zł

od

20zł

damska, z haftowanym
przodem, rozm. S-XXL

20zł

20zł

Koszula
100% bawełny

dziewczęca,
zapinana na guziki,
z kieszonką i wiązaniem,
z nadrukiem,
rozmiary: 134-170 cm

30zł

Szorty dżinsowe
100% bawełny

dziewczęce, z wysokim stanem,
paskiem i kieszeniami,
rozmiary: 134-170 cm

Szorty*
100% bawełny
organicznej

15zł

Koszulka
100% bawełny
organicznej

chłopięce, z wiązaniem,
kieszeniami i nadrukiem,
rozmiary: 134-170 cm

20zł

chłopięca, z nadrukiem,
rozmiary: 134-170 cm

* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

kolekcja dla PEPCO

30zł

Bluza sportowa
Cardio Bunny

ze stójką, zapinana
na suwak, z kontrastowymi
przeszyciami i z otworkiem
na kciuk, rozmiary: XS-XL

Czapka
z daszkiem
100% bawełny

50zł

rozmiar uniwersalny,
z regulacją na rzep

Legginsy
Cardio Bunny

40zł

rowerowe, krótkie,
z kontrastowymi
elementami
i z kieszonką w pasie
zamykaną na suwak,
rozmiary: XS-XL

Szorty sportowe
Cardio Bunny
rowerowe, 2-częściowe,
z nadrukiem,
z wewnętrznymi
gładkimi legginsami,
rozmiary: XS-XL

40zł
30zł

Nerka sportowa,
Buty sportowe
Cardio Bunny

z dwiema kieszeniami
zapinanymi na suwak
i regulowanym paskiem

sznurowane,
rozmiary: 36-41

60zł

Legginsy sportowe
Cardio Bunny

z nadrukiem, rozmiary: XS-XL

50zł

kolekcja dla PEPCO

40zł 12zł
Koszulka
sportowa
Cardio Bunny

2-pak skarpet
sportowych
Cardio Bunny

z wysoką zawartością
bawełny i metaliczną
nitką, różne wzory
w zestawie,
rozmiary: 35-38, 39-42

95% bawełny i 5% elastanu,
ze sznureczkiem
do ściągnięcia na dole,
z nadrukiem,
rozmiary: XS-XL

40zł 30zł

Klapki
Cardio Bunny
rozmiary: 36-41

Szorty sportowe
Cardio Bunny

95% bawełny i 5% elastanu,
z kieszeniami i nadrukiem
na nogawce,
rozmiary: XS-XL

30zł

40zł

Top sportowy*
Cardio Bunny

Szorty sportowe
Cardio Bunny

95% wiskozy i 5% elastanu,
z nadrukiem, rozmiary: XS-XL

rowerowe, 2-częściowe,
gładkie, z wewnętrznymi
legginsami z nadrukiem,
rozmiary: XS-XL

50zł

Legginsy
sportowe
Cardio Bunny
z nadrukiem,
rozmiary: XS-XL

* Produkt dostępny w wybranych sklepach.
Bądź na bieżąco:

Poznaj nowe produkty:

Kupuj bez obaw!
Masz 30-dniowe
prawo do zwrotu

poczuj jakość,
pokochaj cenę

pepcopl

@pepcopl

pepco.pl

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

doładowania kart
telefonicznych krajowych
i zagranicznych

elektroniczne
karty
podarunkowe

* Regulamin zwrotów
dostępny na www.pepco.pl

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.

Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie
ding.pl

