
ODMIEŃ  
SWÓJ DOM  
NA JESIEŃ!

DODAJ KILKA MODNYCH 
DEKORACJI I STWÓRZ 

KLIMATYCZNE, JESIENNE 
WNĘTRZE

STYLOWE 
DODATKI 

W ZASIĘGU RĘKI!

Oferta ważna od 17.11.2022 do 23.11.2022 lub do wyczerpania zapasów.

poczuj jakość,  
    pokochaj cenę



Świecznik  
szklany, ø 6,5 cm,  
wys. 16,5 cm

12 zł

Dekoracja  
wisząca 
w stylu makramy,  
z materiału,  
wymiary: 50 x 70 cm

50 zł

Mata  
na stół,   
ze wzorem i frędzlami, ø 38 cm

10 zł

Komplet 4 mat
na stół, z zapinaną opaską  
do przechowywania,   
wymiary: 35 x 45 cm25 zł

Bieżnik 
na stół,  
wymiary: 35 x 150 cm

12 zł

dostępny  
również:

   

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



Latarnia 
metalowa, ze skórzanym  

uchwytem, ø 31 cm,  
wys. 27,5 cm 60 zł

Latarnia  
ceramiczna,  
z uchwytem  
metalowym,  
ø 18 cm,  
wys. 25 cm

60 zł

Dekoracja  
wisząca 
w stylu makramy,  
z materiału,  
wymiary:  
50 x 70 cm

50 zł

Poszewka 
ze sztucznego  
futerka,  
wymiary: 
 40 x 40 cm

10 zł

Narzuta
ze wzorem w prążki,  

wymiary: 160 x 200 cm

80 zł

Puf 
miękki, z geometrycznym wzorem,  
ø 38 cm, wys. 38 cm

120 zł

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



12 zł

15 zł

15 zł

25 zł

10 zł

Poszewka 
różne kolory, 

wymiary: 40 x 40 cm

Poszewka 
różne wzory i kolory, 

wymiary: 40 x 40 cm

Poszewka 
z wypukłym wzorem, 
różne kolory, 
wymiary: 40 x 40 cm

Poszewka 
z frędzlami, różne kolory, 

wymiary: 45 x 45 cm

2-pak poszewek 
zestaw w 1 kolorze,  
dostępne różne  
kolory zestawów, 
wymiary: 40 x 40 cm

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

elektroniczne 
karty 

podarunkowe

* Regulamin zwrotów  
dostępny na www.pepco.pl

Masz 30-dniowe 
prawo do zwrotu

poczuj jakość,  
     pokochaj cenę

@pepcoplpepcopl pepco.pl

Oferta w poszczególnych sklepach może różnić się pod względem ilości 
i dostępności asortymentu. Niektóre produkty będą w sprzedaży jedynie 

w wybranych sklepach. Zdjęcia prezentują przykładowe wzory produktów  
i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.



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

