
20 zł

 od

10 zł

 od
Koszulka 100% bawełny  
dziecięca, z nadrukiem licencji Myszki Minnie 
lub Marvel, rozmiary: 104-134 cm – 10 zł
lub szorty dżinsowe bawełniane
dziecięce, z kieszeniami, z nadrukiem licencji Myszki 
Minnie lub Marvel, rozmiary: 104-134 cm – 20 zł

Koszulka 100% bawełny  
z nadrukiem licencji Myszki Minnie lub Marvel,

rozmiary: S-XXL – 20 zł
lub szorty dżinsowe bawełniane

gładkie, z kieszeniami,
damskie, rozmiary: 34-42 – 30 zł
męskie, rozmiary: M-XXL – 30 zł

Dobrane pary!
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HIT!

Oferta ważna od 5.05.2022 do 18.05.2022 lub do wyczerpania zapasów.

poczuj jakość, 
    pokochaj cenę
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10 zł

 od

10 zł

10 zł
Koszulka 
100% bawełny 
chłopięca, z nadrukiem 
licencji Myszki Miki, 
rozmiary: 134-170 cm

Koszulka 
100% bawełny 
chłopięca, z nadrukiem 
licencji Marvel,
do wyboru 
rozmiary:
104-134 cm 
lub 134-170 cm

10 zł
Koszulka 
100% bawełny 
chłopięca, z nadrukiem 
licencji Marvel, 
rozmiary: 134-170 cm

20 zł
Szorty dżinsowe 

bawełniane, 
z dodatkiem wiskozy, 

chłopięce, z kieszeniami, 
wywiniętymi nogawkami 

i nadrukiem licencji 
Myszki Miki, 

rozmiary: 104-134 cm

20 zł
Szorty 

dżinsowe 
z wysoką 

zawartością 
bawełny 

i z elastanem, 
chłopięce, 

z kieszeniami 
i wiązaniem 

w pasie, 
rozmiary: 

134-170 cm

Koszulka 
100% bawełny 
z nadrukiem licencji Myszki Miki, 
do wyboru: chłopięca,
rozmiary: 104-134 cm – 10 zł,
lub męska, rozmiary: S-XXL – 20 zł

15 zł
Czapka z daszkiem 
bawełniana, chłopięca, 
z regulacją, z nadrukiem 
licencji Spiderman 
i holografi czną naszywką, 
obwód: 52-56 cm

dostępne 
również:

oferta od 5.05.2022 do 18.05.2022
poczuj jakość, 
     pokochaj cenę



© Disney

10 zł
Koszulka 
100% 
bawełny 
dziewczęca, 
z nadrukiem Daisy, 
rozmiary: 
104-134 cm

10 zł

 od

Koszulka 
100% bawełny 
z nadrukiem 
licencji 
Myszki Minnie, 
do wyboru:
dziewczęca, 
rozmiary: 
104-134 cm – 10 zł
lub damska, 
rozmiary: 
S-XXL – 20 zł

25 zł
Torba na ramię  
dziewczęca, zapinana 
na suwak, z regulowanym 
paskiem, z nadrukiem 
licencji Myszki Minnie, 
wymiary: 22 x 16 cm

10 zł

Koszulka 
100% bawełny 

dziewczęca, z nadrukiem 
licencji Myszki Minnie, 
rozmiary: 134-170 cm20 zł

Szorty 
dżinsowe 
98% bawełny 
i 2% elastanu, 
dziewczęce, 
z kieszeniami 
i przetarciami, 
rozmiary:  
134-170 cm

20 zł

 od

Szorty dżinsowe
do wyboru: dziewczęce,
z wysoką zawartością 
bawełny i wiskozą, z nadrukiem 
licencji Myszki Minnie, 
rozmiary: 104-134 cm – 20 zł
lub damskie 100% bawełny, 
ze ściągaczem i wiązaniem 
w pasie, rozmiary: 34-42 – 30 zł

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



© Disney

12 zł

20 zł

10 zł

10 zł
2-pak balerin 

z wysoką zawartością bawełny, 
damskie, z motywami 

Myszki Minnie, 
rozmiary: 35-38, 39-42

40 zł
Piżama 
damska, w zestawie: 
koszulka z wysoką zawartością 
bawełny i szorty 100% wiskozy, tkane,
z nadrukiem licencji Myszki Minnie,
rozmiary: S-XL

2-pak szortów 
95% bawełny i 5% elastanu, 
damskie, z nadrukiem 
licencji Myszki Minnie, 
różne wzory w zestawie, 
rozmiary: S-XXL

Piżama 
100% bawełny 
dziewczęca, z nadrukiem 
licencji Myszki Minnie, 
rozmiary: 92-128 cm

25 zł
Koszula nocna 
100% bawełny 
dziewczęca, z nadrukiem 
licencji Myszki Minnie,
rozmiary: 134-176 cm

3-pak majtek 
100% bawełny 
dziewczęce, z nadrukiem
licencji Myszki Minnie, różne 
wzory w zestawie, 
rozmiary: 92-128 cm

Sprawdź opinie o naszej ofercie 
i podziel się swoim zdaniem na

@pepcoplpepcopl

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI



© Disney

10 zł

 od

20 zł

8 zł

8 zł

2-pak szortów  
95% bawełny i 5% elastanu,
chłopięce, z szeroką gumą 
w pasie, z nadrukiem 
licencji The Simpsons, 
różne wzory w zestawie, 
rozmiary: 134-176 cm

3-pak majtek lub 2-pak szortów 
chłopięce, z nadrukiem licencji Myszki Miki, różne wzory w zestawie, do wyboru: 3-pak majtek, 
100% bawełny, rozmiary: 92-128 cm – 10 zł lub 2-pak szortów, 95% bawełny i 5% elastanu, 
rozmiary: 92-128 cm – 20 zł

3-pak stopek 
z wysoką zawartością 
bawełny i elastanem, 
chłopięce, z nadrukiem 
licencji The Simpsons, 
różne wzory w zestawie, 
rozmiary: 31-42

3-pak stopek 
z wysoką zawartością bawełny 

i elastanem, chłopięce, 
z nadrukiem licencji Myszki Miki, 

różne wzory w zestawie, 
rozmiary: 23-30

20 zł

 od

Piżama 100% bawełny 
z nadrukiem licencji Myszki Miki

do wyboru: chłopięca, 
rozmiary: 92-128 cm – 20 zł 

lub 134-176 cm – 30 zł,  
męska, rozmiary: 

M-XXL – 40 zł

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

SHGO 045544 TESTEX

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI 17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI SHGO 045544 TESTEX



© Disney

20 zł
Rampers 100% bawełny 
niemowlęcy, chłopięcy, z kołnierzykiem, 
zapinany na guziki, z nadrukiem, 
rozmiary: 56-80 cm

10 zł
Top 

100% bawełny 
niemowlęcy,
do wyboru:
dziewczęcy 

lub chłopięcy, 
z nadrukiem 

licencji 
Lilo i Stitch, 

rozmiary: 
80-98 cm

15 zł

Szorty 
100% 
bawełny 
chłopięce, 
z cienkiego 
dżinsu, 
z wiązaniem 
w pasie, 
kieszeniami 
i naszywką, 
rozmiary: 
74-98 cm

25 zł
Body* 
100% bawełny 
niemowlęce, 
dziewczęce, 
ze spódniczką, 
falbankami 
przy rękawkach 
i nadrukiem 
licencji Myszki Minnie, 
rozmiary: 62-92 cm

10 zł
Top 

100% bawełny
niemowlęcy, 
dziewczęcy, 
z nadrukiem 

licencji 
Myszki Minnie, 

rozmiary: 80-98 cm

20 zł
Rampers
100% bawełny
niemowlęcy, dziewczęcy, 
zapinany z przodu, 
z nadrukiem, 
rozmiary: 56-80 cm

*  Produkt dostępny w wybranych sklepach.

oferta od 5.05.2022 do 18.05.2022
poczuj jakość, 
     pokochaj cenę



25 zł
Koszulka
100% bawełny 
damska, z dekoltem V, 
z nadrukiem licencji 
Looney Tunes, 
rozmiary: S-XXL

40 zł
Spodnie lniane
z dodatkiem wiskozy, 
z wiązaniem w pasie 
i kieszeniami, 
rozmiary: 36-44

25 zł
Klapki 
damskie, z juty, 
zdobione kwiatem, 
rozmiary: 36-41

15 zł
Top 

100% bawełny 
męski, z nadrukiem, 

rozmiary: M-XXL

25 zł

Szorty  
męskie,

kąpielowe, 
z efektem ombre,

z kieszeniami, 
rozmiary: M-XXL

15 zł
Kapelusz 
męski, 
z lamówką, 
rozmiar 
uniwersalny

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



5 zł
Butelka 
na wodę, z zakrętką 
z osłonką, poj. 550 ml

10 zł
Kubek 
ze słomką 
z metalizowanym 
nadrukiem, 
poj. 500 ml

4 zł

 od Zastawa piknikowa
plastikowa, przezroczysta, 
z wytłaczanym wzorem, 
do wyboru:
szklanka, poj. 480 ml – 4 zł,
talerz deserowy, ø 20 cm – 5 zł,
salaterka, ø 15 cm – 5 zł,
karafka, poj. 1 l – 9 zł
salaterka, ø 25 cm – 10 zł 

15 zł
Butelka* 
szklana, ze sznureczkiem 
w nakrętce i w zdejmowanym 
pokrowcu z uchwytem i nadrukiem, 
poj. 550 ml 

20 zł
Butelka 

składana  
silikonowa,

z karabińczykiem, 
poj. 500 ml 

*  Produkt dostępny w wybranych sklepach.

dostępna 
również:

dostępne 
również:

    

dostępne 
również:

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



17 zł

4 zł

 od

Słoik ze słomką 
z metalową zakrętką,
do wyboru: z uchem, 
poj. 480 ml – 4 zł 
lub w kształcie ananasa, 
z listkami, poj. 580 ml – 6 zł

Torba termiczna 
zamykana na suwak, 
z uchwytami, do wyboru: 
z nadrukiem arbuza lub cytryny,
wymiary: 56 x 20 x 25 cm

15 zł
Obrus 
z ceraty, 
z nadrukiem, 
wymiary: 
140 x 180 cm

20 zł
Słoik z kranikiem 
plastikowy, z zakrętką 
z uchwytem, poj. 3,8 l

9 zł
Butelka 

z chłodzącymi kostkami, 
z pokrywką, poj. 1,5 l

dostępny 
również:

dostępny 
również:

dostępna 
również:

dostępne 
również:

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



40 zł

15 zł
Komplet 
4 mat 
na stół  
celulozowe, 
plecione, 
ø 38 cm

10 zł
Lampka 
solarna LED  
zmieniająca kolor światła, 
ze szklanym kloszem,
z wbudowanym akumulatorem 
zasilanym przez panel słoneczny, 
ø 8 cm, wys. 38 cm

20 zł
Lampion solarny LED 
ze szklanym kloszem 
z efektem spękanego szkła, 
z uchwytem, z wbudowanym 
akumulatorem zasilanym przez 
panel słoneczny, 
ø 12 cm, wys. 14 cm

5 zł

 od

Obrus 
z ceraty, z nadrukiem, 
wymiary do wyboru: 
90 x 130 cm – 5 zł 
lub 100 x 140 cm – 8 zł12 zł

Poduszka 
siedzisko 
z bawełnianym 
pokryciem 
i ze sznureczkami 
do przymocowania, 
wymiary: 40 x 40 cm

Doniczka 
metalowa, 
na wysokim stojaku, 
wymiary: 
15 x 15 x 50 cm

dostępny 
również

90 x 130 cm:

dostępne 
również

100 x 140 cm:
    

dostępne 
również:

    

dostępna 
również:

oferta od 5.05.2022 do 18.05.2022
poczuj jakość, 
     pokochaj cenę



12 zł

 od

Osłonka na doniczkę
do wyboru:
ø 12,5-17,5 cm, wys. 13 cm – 12 zł,
ø 22,5 cm, wys. 19 cm – 25 zł,
ø 28,5 cm, wys. 25 cm – 40 zł,
lub kwadratowa, wymiary: 16 x 16 x 24 cm – 30 zł

7 zł
Mata 
na stół 
z korka, 
z nadrukiem, 
wymiary: 
30 x 45 cm

30 zł
Poduszka 
na jednej stronie z nadrukiem, 
na drugiej gładka, do wyboru 
wymiary: z frędzlami, 43 x 43 cm
lub 35 x 50 cm

20 zł
Dekoracja 
ceramiczna, 
do postawienia, 
może pełnić 
funkcję wazonu, 
wys. 19,7 cm

12 zł

 od Osłonka na doniczkę
do wyboru:
ø 12,5-17,5 cm, wys. 13 cm – 12 zł,
ø 22,5 cm, wys. 19 cm – 25 zł,
ø 28,5 cm, wys. 25 cm – 40 zł

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



15 zł

 od

12 zł

 od

Ręcznik 
100% bawełny 
ze wzorem i frędzlami, 
wymiary do wyboru: 
50 x 100 cm – 15 zł,
70 x 140 cm – 30 zł

60 zł
Półka na wannę 
bambusowa, z uchwytem 
i regulacją szerokości, z podpórką 
na książkę i wgłębieniami na akcesoria,  
wymiary: 70 x 22 x 4 cm

Akcesoria łazienkowe 
z bambusowymi elementami, 
do wyboru: pojemnik na patyczki – 12 zł,
dozownik do mydła – 12 zł,
pojemnik na waciki – 15 zł

50 zł
Mata 
podłogowa  
bambusowa, 
wymiary: 60 x 40 x 3 cm

8 zł
Półka 
łazienkowa  
plastikowa, 
z pojemnikiem 
i haczykiem 
do zawieszenia, 
wymiary: 
31,5 x 28,5 x 12,5 cm

25 zł

 odSzczotka do WC
lub kosz na śmieci 
z bambusowym wieczkiem,

do wyboru:
szczotka do WC – 25 zł,

kosz, ø 19 cm, wys. 24 cm – 35 zł

13.HPK.33690 HOHENSTEIN HTTI

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



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



