
dostępna 
również:

dostępna 
również:15 zł

 od

Sukienka 
100% bawełny organicznej
do wyboru: dziewczęca, z nadrukiem, 
rozmiary: 104-134 cm – 15 zł, 
lub damska, z kieszeniami, 
z nadrukiem lub gładka, 
rozmiary: 36-44 – 30 zł

HIT!

Kolekcja sukienek
z bawełny organicznej

Certified by GOTS 
EGL/214167

‘organic’

Oferta ważna od 2.06.2022 do 15.06.2022 lub do wyczerpania zapasów.

poczuj jakość, 
    pokochaj cenę



17 zł 25 zł

20 zł

25 zł

10 zł

25 zł

Top 
z przodem z delikatnej tkaniny  
i tyłem z wiskozy z dodatkiem  

elastanu, z nadrukiem,  
rozmiary: S-XXL

Szorty 
100% wiskozy 

z szeroką gumą  
w pasie i ze ściągaczami na bokach  

nogawek, z nadrukiem, rozmiary: 36-42

Koszulka  
100% bawełny 
z wywiniętymi rękawkami,  
z nadrukiem  
licencji Król Lew,  
rozmiary: S-XXL

z nadrukiem  
z tyłu

z nadrukiem  
na rękawku

Japonki 
z nadrukiem, rozmiary: 36-41

Koszulka 100% bawełny 
z koronkowymi falbankami  
z przodu i guziczkami,  
rozmiary: S-XXL

Top 
95% bawełny  

i 5% elastanu, 
z falbankami  

z haftem  
na ramionach,  

rozmiary: S-XXL

oferta od 2.06.2022 do 15.06.2022
poczuj jakość,  
     pokochaj cenę



17 zł 50 zł

50 zł

15 zł

25 zł

25 zł

Top 
95% bawełny  

i 5% elastanu, 
z falbankami  
z haftem na  
ramionach,  

rozmiary: S-XXL

Dżinsy 
typu mom fit,  

z wysokim stanem,  
z guzikami i marszczeniem  

w pasie, z kieszeniami,  
rozmiary: 36-44

Dżinsy
z cienkiego denimu,  

z wiązaniem  
i marszczeniem  

w pasie, z kieszeniami  
i prostymi nogawkami,  

rozmiary: 36-44

Top 
bawełniany, z wiązaniami  
na ramionach,  
rozmiary: S-XXL

Top  
100% bawełny
muślinowy,  
rozmiary: 36-46

Koszula 
ze stójką, dekoltem V  
i falbanami  
na ramionach,  
z nadrukiem w kratkę,  
rozmiary: 36-46

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



15 zł

10 zł

30 zł

20 zł

15 zł

8 zł

Kapelusz 
dziewczęcy, z dużym rondem,  
tasiemką z pomponikami  
i napisem, rozmiar uniwersalny

Top 
95% bawełny  
i 5% elastanu  

dziewczęcy,  
z nadrukiem,  

rozmiary:  
134-170 cm

Szorty
z wysoką  
zawartością bawełny  
z dodatkiem elastanu,  
chłopięce,  
z wiązaniem  
w pasie i kieszeniami,  
rozmiary: 134-170 cm

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

Szorty 
100% bawełny 
dziewczęce, z wiązaniem  
w pasie i kieszeniami,  
z nadrukiem,  
rozmiary: 134-170 cm

Top  
100% bawełny
chłopięcy,  
z nadrukiem,  
rozmiary:  
134-170 cm

Sprawdź opinie o naszej ofercie  
i podziel się swoim zdaniem na

@pepcoplpepcopl



15 zł

6 zł

10 zł

10 zł

10 zł

8 zł

8 zł

Kombinezon  
100% bawełny 

dziewczęcy,  
z odcięciem,  

gumką w pasie  
i nadrukiem, 

rozmiary:  
104-134 cm

Top 
100% bawełny 

dziewczęcy,  
z falbankami  

na ramionach,  
rozmiary:  

104-134 cm

Szorty  
100% bawełny 

dziewczęce,  
z wiązaniem w pasie  

i falbankami na bokach, 
z nadrukiem,  

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

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

Koszulka  
100% bawełny
chłopięca, z nadrukiem,  
rozmiary: 104-134 cm

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

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



dostępne  
również:

     

dostępne  
również:

    
  

dostępne  
również:

    
  

dostępne  
również:

    
  

dostępne również:

     

dostępne  
również:

   

15 zł

30 zł

25 zł

10 zł

 od

20 zł

 od

5 zł

 od

8 zł

 od
Pojemniki podróżne
do wyboru: zestaw 4 buteleczki,  
poj. 60 ml i 3 pojemniki, poj. 10 ml,  
w zamykanej saszetce – 5 zł
lub zestaw 4 buteleczki, poj. 100 ml  
i 3 pojemniki, poj. 10 ml,  
w zamykanej saszetce  
z nadrukiem – 8 zł

Butelka
do wyboru: 
z rurką, z antypoślizgowymi  
paseczkami, poj. 700 ml – 8 zł 
lub z wkładem na owoce,
poj. 700 ml – 10 zł

Zestaw  
2 kosmetyczek
zamykane na suwaki,  
w zestawie: przezroczysta,  
wymiary: 26 x 6,5 x 17 cm,  
oraz mniejsza, sztruksowa

wywiń i zmień kształt

Kosmetyczka kuferek
zamykana na suwak,  
z wewnętrzną kieszonką  
na suwak i organizerem,  
wymiary: 23,5 x 12,5 x 16,5 cm

Poduszka  
turystyczna
z zapięciem na zatrzask,  
z miękkim pokryciem,  
do wyboru: gładka – 10 zł,  
z nadrukiem – 15 zł

Poduszka  
turystyczna  

2 w 1
z możliwością zmiany  
kształtu, z motywem  

zwierzątka na przodzie,  
do wyboru: jednorożec,  

lew lub panda

Mata plażowa
z wygodnymi uchwytami  
i zapięciem, z nadrukiem  
na froncie, różne wzory,  
do wyboru: 1-osobowa, 
wymiary: 90 x 180 cm – 20 zł 
lub 2-osobowa, 
wymiary: 150 x 200 cm – 30 zł

oferta od 2.06.2022 do 15.06.2022
poczuj jakość,  
     pokochaj cenę



12 zł

15 zł

25 zł

20 zł

40 zł

20 zł

30 zł

15 zł

Świeca  
wymiary:  

7,8 x 7,8 x 7,8 cm

Osłonka 
ceramiczna,  
z wytłaczanym wzorem,  
ø 13,5 cm, wys. 13 cm

Wazon 
ceramiczny,  

ø 11,3 cm,  
wys. 24,5 cm

Ramka na zdjęcie 
z naturalnym wykończeniem,  
wymiary: 17,3 x 22,3 x 2,5 cm

Pled 
bawełniany,  
z frędzlami,  

wymiary:  
130 x 160 cm

Osłonka  
wisząca 
ceramiczna, 
ze sznureczkami,  
ø 13 cm, wys. 9,8 cm

Dywanik 
wymiary: 60 x 90 cm

Łańcuch świetlny LED 
10 lampek w kształcie buteleczek, z dekoracją wewnątrz,  
do wyboru 3 rodzaje suszonych roślinek,  
wymiary: 5,5 x 2 cm, dł. łańcucha 165 cm,  
baterie są sprzedawane oddzielnie

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

W stylu PORTO



dostępna  
również:

   

25 zł

4 zł

10 zł

25 zł

8 zł

10 zł

7 zł

Zestaw  
4 słomek
metalowe,  
z dekoracją 

Słoik z kranikiem
szklany, z zakrętką, 
poj. 4 l

Salaterka 
szklana, z wytłaczanym wzorem,  
poj. 350 ml

Salaterka
szklana, z wytłaczanym  
wzorem, poj. 2,2 l

Słoik ze słomką
szklany, z metalową  
zakrętką, z wytłaczanym  
wzorem, poj. 480 ml

Mata na stół 
bawełniana, z frędzlami,  
wymiary: 35 x 45 cm

Szklanka 
z wytłaczanym  
wzorem,  
poj. 350 ml

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



dostępne  
również:

    
  

dostępne  
również:

   

9 zł 17 zł

7 zł

20 zł

4 zł
Zestaw  
4 słomek
plastikowe,  
z dekoracją

Butelka
plastikowa,  
z pokrywką,  
z 10 chłodzącymi  
kostkami  
wielokrotnego  
użytku,  
poj. 1,5 l

Zestaw  
4 szklanek

poj. 550 ml

Zestaw  
5 klipsów  

magnetycznych
na lodówkę

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

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



dostępne  
również:

   

25 zł

20 zł

5 zł

10 zł

25 zł

25 zł

Obrus 
z nadrukiem,  

wymiary: 140 x 180 cm

Bieżnik na stół 
bawełniany, z frędzlami,  
wymiary: 35 x 180 cm

Kubek
ceramiczny,  
ze wzorem, poj. 330 ml

Puszka
na produkty sypkie, metalowa,  
z bambusową pokrywką,  
wymiary: 12 x 16,8 cm

Deska  
do serwowania

szklana, z bambusowymi  
uchwytami, z nadrukiem,  

wymiary: 35 x 21,5 x 1,5 cm

Zestaw 4 misek
do przechowywania  

żywności, szklane,  
z pokrywkami, w zestawie miski  

o poj.: 600 ml, 1 l, 1,5 l, 2 l

oferta od 2.06.2022 do 15.06.2022
poczuj jakość,  
     pokochaj cenę



dostępna  
również:

   
dostępne 
również:

   

12 zł

40 zł

30 zł

20 zł

30 zł

30 zł

12 zł

Poduszki  
siedziska 2 szt.

na krzesła, z troczkami,
wymiary: 38 x 38 cm

Poduszka 
z bawełnianym pokryciem, 
z frędzlami, wymiary: 43 x 43 cm

Poduszka 
z bawełnianym pokryciem,  
wymiary: 35 x 50 cm

Świeca sojowa
zapachowa, w ceramicznym  
pojemniku z pokrywką,  
czas palenia ok. 22 h, ø 11 cm,  
wys. 8,5 cm

Poduszka siedzisko 
z bawełnianym pokryciem,  

wymiary: 45 x 45 x 10 cm

Torba termiczna
zamykana na suwak,  
z uchwytami, z nadrukiem,  
wymiary: 62 x 38 x 13 cm

Butelka
szklana, z tasiemką w nakrętce,  
w zdejmowanym pokrowcu  
z nadrukiem, poj. 500 ml

HIT!Wszystkie produkty w gazetce to nasze hity,  
oznaczone są w sklepie tym symbolemW stylu PORTO

SHHO 094418 TESTEX



   

dostępna 
również:

   35 zł

20 zł15 zł

15 zł

20 zł

8 zł

15 zł Komplet  
100% bawełny
niemowlęcy, w zestawie: body  
z falbankami na ramionach, z nadrukiem,  
i ogrodniczki z kieszonką z haftem,  
rozmiary: 62-92 cm

2-pak body  
100% bawełny
niemowlęce, chłopięce,  
w zestawie:  
jedno z nadrukiem,  
drugie z guziczkami,  
gładkie, rozmiary: 62-92 cm

Rampers  
100% bawełny
niemowlęcy, chłopięcy,  
z aplikacją  
i nadrukiem w paski,  
rozmiary: 62-80 cm

Koszulka*  
100% bawełny
niemowlęca, chłopięca,  
z nadrukiem licencji  
Looney Tunes,  
rozmiary: 80-98 cm

Szorty  
100% bawełny
niemowlęce, dziewczęce,  
z plecionym paskiem,  
ozdobnym guzikiem  
i wywiniętymi  
nogawkami, 
rozmiary: 74-98 cm

Top  
100% bawełny

niemowlęcy, dziewczęcy,  
z falbankami na ramionach  

i nadrukiem,  
rozmiary: 80-98 cm

Sukienka 100% bawełny  
organicznej
niemowlęca, zapinana na guziki,  
z nadrukiem, rozmiary: 74-98 cm

* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

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

Certified by CERES
CERES-0532

‘organic’



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

