
8 zł

 od

Koszulki  
100% bawełny
z nadrukiem, do wyboru:  
dziewczęca, z falbankami  
przy rękawkach,
rozmiary: 104-134 cm – 8 zł,  
chłopięca, rozmiary: 134-170 cm – 10 zł  
lub damska, rozmiary: S-XXXL – 10 zł

Letnia
kolekcja

HIT!
Oferta ważna od 21.07.2022 do 3.08.2022 lub do wyczerpania zapasów.

poczuj jakość, 
    pokochaj cenę



10 zł

25 zł

10 zł

20 zł

10 zł

Koszulka  
100% bawełny 

chłopięca, z nadrukiem, 
rozmiary: 104-134 cm

Koszulka  
100% bawełny 
chłopięca, z nadrukiem,  
rozmiary: 134-170 cm

Koszulka  
100% bawełny 

z nadrukiem Myszki Miki, 
rozmiary: S-XXL

Koszulka  
100% bawełny 

dziewczęca,  
z nadrukiem,  

rozmiary: 134-170 cm

Koszulka 
95% bawełny i 5% wiskozy,  
z dżetami i nadrukiem,  
rozmiary: S-XXXL

Koszulka  
100% bawełny 
z nadrukiem,  
rozmiary: S-XXXL

8 zł

dostępna  
również:

   

oferta od 21.07.2022 do 3.08.2022
poczuj jakość,  
     pokochaj cenę



15 zł

25 zł

20 zł

25 zł

12 zł

12 zł

20 zł

30 zł

30 zł

2-pak legginsów 
95% bawełny i 5% elastanu,  
dziewczęce, gładkie, 
różne kolory w zestawie,  
rozmiary: 104-134 cm

Bluza  
100% bawełny 

chłopięca, z nadrukiem,  
rozmiary: 134-170 cm

Jegginsy 
bawełniane z dodatkiem  
elastanu, dziewczęce,  
rozmiary: 104-134 cm

Spodnie dresowe 
100% bawełny 

chłopięce, z wiązaniem w pasie  
i kieszeniami, gładkie,  
rozmiary: 134-170 cm

Koszulka  
100% bawełny 
dziewczęca, z falbankami  
na ramionach i z nadrukiem,  
rozmiary: 104-134 cm

Koszulka  
100% bawełny 

chłopięca, z nadrukiem,  
rozmiary: 104-134 cm

Spodnie dresowe  
100% bawełny 
chłopięce, z wiązaniem  
w pasie i kieszeniami, 
z nadrukiem,  
rozmiary: 104-134 cm

Kurtka z kapturem 
chłopięca, zapinana na suwak,  
z kieszeniami, 3-kolorowa,  
rozmiary: 104-134 cm

Koszula  
100% wiskozy 
damska, z dekoltem V,  
z guzikami i przedłużonym tyłem,  
z nadrukiem, rozmiary: 36-46

Idealne rozwiązania  

na chłodniejsze dni!

dostępne  
również:

   

dostępna  
również:

   

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



15 zł

12 zł

12 zł
10 zł

10 zł

9 zł

2-pak szortów 
bawełniane,  

z dodatkiem elastanu,  
chłopięce, z nadrukiem,  
różne wzory w zestawie,  

rozmiary: 92-128 cm

5-pak stopek 
bawełniane, z dodatkiem  
elastanu, chłopięce, różne wzory  
w zestawie, rozmiary: 23-38

3-pak majtek 
bawełniane, z dodatkiem elastanu,  

dziewczęce, z nadrukiem,  
różne wzory w zestawie, rozmiary: 134-164 cm

2-pak szortów 
bawełniane,  
z dodatkiem elastanu,  
dziewczęce, z nadrukiem,  
różne wzory w zestawie,  
rozmiary: 92-128 cm

Biustonosz 
dziewczęcy, z usztywnionymi  
miseczkami i regulowanymi  
ramiączkami, rozmiary: 60AA-75A

Podkoszulek  
bawełniany,  
z dodatkiem elastanu, 
dziewczęcy, rozmiary: 92-128 cm

Sprawdź opinie o naszej ofercie  
i podziel się swoim zdaniem na

@pepcoplpepcopl

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

 BEGO 064655 TESTEX

17.HCN.25884  HOHENSTEIN HTTI



© Disney

© Disney

35 zł

30 zł

40 zł

35 zł

30 zł

Komplet  
niemowlęcy  

100% bawełny 
chłopięcy, w zestawie:  

body gładkie,  
z naszywką i ogrodniczki  
z kieszonką i nadrukiem, 

Myszki Miki,  
rozmiary: 62-92 cm

2-pak body  
100% bawełny

niemowlęce, chłopięce,  
z nadrukiem Myszki Miki,  
różne wzory w zestawie,  

rozmiary: 62-92 cm

Komplet niemowlęcy  
100% bawełny 
dziewczęcy, w zestawie:  
body z nadrukiem   
i ogrodniczki dresowe  
z falbanką i aplikacją,  
z motywami Myszki Minnie,  
rozmiary: 62-86 cm

2-pak body 100% bawełny 
niemowlęce, dziewczęce, z nadrukiem Myszki Minnie,  
różne wzory w zestawie, rozmiary: 62-92 cm

Kamizelka  
z kapturem 
zapinana na suwak, 
z uszkami na kapturze,  
rozmiary: 74-98 cm
do wyboru:  
dziewczęca* z kokardą 
i z nadrukiem Myszki Minnie 
lub chłopięca  
z nadrukiem Myszki Miki

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

* Produkt dostępny  
   w wybranych sklepach.



15 zł 25 zł

17 zł 25 zł

15 zł

30 zł

Body 
95% bawełny  
i 5% elastanu,  
niemowlęce,  
dziewczęce,  
z nadrukiem  
licencji Bambi,  
rozmiary: 62-92 cm

Pajac  
100% bawełny 
niemowlęcy,  
rozmiary: 56-92 cm,  
do wyboru: dziewczęcy,  
z nadrukiem licencji Bambi,  
lub chłopięcy, z nadrukiem  
licencji Dumbo

Poduszka motylek
z pokryciem 100% bawełny 
z jednej strony, z nadrukiem,  
rozmiar uniwersalny

Becik niemowlęcy 
z wierzchnią warstwą  
100% bawełny, z nadrukiem,  
rozmiar uniwersalny

Kocyk niemowlęcy  
100% bawełny  

organicznej 
ze strukturalnym wzorem i naszywką,  

wymiary: 75 x 100 cm

Body 
95% bawełny  

i 5% elastanu,  
niemowlęce, chłopięce,  

z nadrukiem  
licencji Dumbo,  

rozmiary: 62-92 cm

dostępna 
również:

   

dostępny  
również:

   

dostępny  
również:

   

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

SHHO 111355 TESTEX

SHHO 111355 TESTEX



30 zł

40 zł

60 zł

20 zł

70 zł Dywanik 
ze sztucznego futerka,  

wymiary: 60 x 90 cm

Dywanik  
100% bawełny 
wymiary: 60 x 90 cm

Dywanik 
miękki, 

w geometryczne wzory, 
wymiary: 80 x 120 cm

Dywanik  
z juty, owalny,  
o gęstym splocie,  
wymiary: 120 x 85 cm

Chodnik 
z frędzlami,  
wymiary: 50 x 100 cm

HIT!

dostępny  
również:

   

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

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI



12 zł

15 zł

3 zł

30 zł

 od

Pucharek  
do lodów 
poj. 280 ml

Komplet  
4 szklanek 
niskich,  
poj. 250 ml

Komplet  
4 szklanek 

wysokich, 
poj. 350 ml

Pojemnik  
Luminarc 
szklany, z plastikową 
pokrywką z zaworkiem,  
po otwarciu zaworka  
może być używany
w kuchence mikrofalowej,  
nadaje się do mycia  
w zmywarce, do wyboru:  
poj. 1,22 l – 30 zł lub 1,97 l – 40 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



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

