
40 zł

 od

Piżama 
welurowa,
z nadrukiem 
na licencji Harry Potter, 
do wyboru: dziewczęca, 
rozmiary: 134-164 cm – 40 zł
lub chłopięca, 
rozmiary: 92-128 cm – 40 zł, 
damska, rozmiary: S-XL – 50 zł
lub męska, rozmiary: 
M-XXL – 50 zł

HIT!

Oferta ważna od 20.10.2022 do 2.11.2022 lub do wyczerpania zapasów.

poczuj jakość, 
    pokochaj cenę



30 zł

 od

30 zł

 od

50 zł

 od

15 zł

20 zł

30 zł

40 zł

17 zł

17 zł Koszulka
100% bawełny 

chłopięca, z nadrukiem 
na licencji Harry Potter, 

rozmiary: 104-134 cm
Bluza 

z kapturem  
chłopięca, 

z nadrukiem na licencji 
Harry Potter,

do wyboru: 100% bawełny, 
rozmiary: 104-134 cm – 30 zł

lub z wysoką zawartością
 bawełny, rozmiary: 
134-170 cm – 40 zł

Spodnie dresowe
chłopięce, z wiązaniem w pasie, kieszeniami 
i nadrukiem na licencji Harry Potter, 
do wyboru: 100% bawełny, 
rozmiary: 104-134 cm – 30 zł
lub z wysoką zawartością bawełny, 
rozmiary: 134-170 cm – 40 zł

Koszulka 
z wysoką zawartością bawełny,
chłopięca, z nadrukiem 
na licencji Harry Potter, 
rozmiary: 134-170 cm

Komplet niemowlęcy
z wysoką zawartością bawełny, chłopięcy, 
w zestawie body i legginsy, z nadrukiem 
na licencji Harry Potter, rozmiary: 62-92 cm

Piżama 
welurowa, z nadrukiem 
na licencji Harry Potter, 

do wyboru: dziewczęca, 
rozmiary: 92-128 cm lub 

chłopięca, rozmiary: 134-164 cm

2-pak skarpet
z wysoką zawartością 
bawełny i elastanem,
damskie, antypoślizgowe, 
z motywami na licencji 
Harry Potter, 
różne wzory w zestawie, 
rozmiary: 35-38, 39-42

Skarpeto-kapcie
antypoślizgowe, z motywami na licencji Harry Potter, 

do wyboru: skarpeto-kapcie, dziewczęce, 
rozmiary: 23-30, 31-38

lub skarpety typu baleriny*, 
damskie, rozmiary: 35-42  

40 zł

Szlafrok z kapturem 
polarowy, z kieszeniami, paskiem i nadrukiem 
na licencji Harry Potter, do wyboru: 
dziewczęcy, rozmiary: 134-164 cm – 50 zł
lub damski, rozmiary S/M, L/XL – 70 zł

Szlafrok z kapturem 
polarowy, z kieszeniami, paskiem

i nadrukiem na licencji Harry Potter,
do wyboru: dziewczęcy lub chłopięcy,

rozmiary: 92-128 cm 
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oferta od 20.10.2022 do 2.11.2022
poczuj jakość, 
     pokochaj cenę HIT!Wszystkie produkty w gazetce to nasze hity, 

oznaczone są w sklepie tym symbolem



30 zł

 od

30 zł

 od

50 zł

 od

15 zł

20 zł

30 zł

40 zł

17 zł

17 zł Koszulka
100% bawełny 

chłopięca, z nadrukiem 
na licencji Harry Potter, 

rozmiary: 104-134 cm
Bluza 

z kapturem  
chłopięca, 

z nadrukiem na licencji 
Harry Potter,

do wyboru: 100% bawełny, 
rozmiary: 104-134 cm – 30 zł

lub z wysoką zawartością
 bawełny, rozmiary: 
134-170 cm – 40 zł

Spodnie dresowe
chłopięce, z wiązaniem w pasie, kieszeniami 
i nadrukiem na licencji Harry Potter, 
do wyboru: 100% bawełny, 
rozmiary: 104-134 cm – 30 zł
lub z wysoką zawartością bawełny, 
rozmiary: 134-170 cm – 40 zł

Koszulka 
z wysoką zawartością bawełny,
chłopięca, z nadrukiem 
na licencji Harry Potter, 
rozmiary: 134-170 cm

Komplet niemowlęcy
z wysoką zawartością bawełny, chłopięcy, 
w zestawie body i legginsy, z nadrukiem 
na licencji Harry Potter, rozmiary: 62-92 cm

Piżama 
welurowa, z nadrukiem 
na licencji Harry Potter, 

do wyboru: dziewczęca, 
rozmiary: 92-128 cm lub 

chłopięca, rozmiary: 134-164 cm

2-pak skarpet
z wysoką zawartością 
bawełny i elastanem,
damskie, antypoślizgowe, 
z motywami na licencji 
Harry Potter, 
różne wzory w zestawie, 
rozmiary: 35-38, 39-42

Skarpeto-kapcie
antypoślizgowe, z motywami na licencji Harry Potter, 

do wyboru: skarpeto-kapcie, dziewczęce, 
rozmiary: 23-30, 31-38

lub skarpety typu baleriny*, 
damskie, rozmiary: 35-42  

40 zł

Szlafrok z kapturem 
polarowy, z kieszeniami, paskiem i nadrukiem 
na licencji Harry Potter, do wyboru: 
dziewczęcy, rozmiary: 134-164 cm – 50 zł
lub damski, rozmiary S/M, L/XL – 70 zł

Szlafrok z kapturem 
polarowy, z kieszeniami, paskiem

i nadrukiem na licencji Harry Potter,
do wyboru: dziewczęcy lub chłopięcy,

rozmiary: 92-128 cm 
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oferta od 20.10.2022 do 2.11.2022
poczuj jakość, 
     pokochaj cenę HIT!Wszystkie produkty w gazetce to nasze hity, 

oznaczone są w sklepie tym symbolem



30 zł

30 zł

8 zł

15 zł

15 zł

12 zł

60 zł

20 zł

50 zł

20 zł

30 zł

Kubek termiczny 
próżniowy, z zamknięciem 
z blokadą, do wyboru 
2 wzory, z nadrukiem 
na licencji Harry Potter, 
poj. 350 ml

Torba na lunch 
zamykana na suwak,

ze złotymi elementami,
z nadrukiem na licencji 
Harry Potter, wymiary: 

26 x 11,5 x 24 cm

Komplet 
4 wykrawaczy 
do ciastek 
ze stali nierdzewnej, 
z motywami 
na licencji Harry Potter,
różne kształty 
w komplecie

Kubek 
ceramiczny, na licencji 
Harry Potter, poj. 340 ml

Kubek 
ceramiczny, na licencji 

Harry Potter, poj. 460 ml

2-pak pudełek 
kartonowe, z nadrukiem 
na licencji Harry Potter, 
wymiary:  25 x 26 x 24 cm

Komplet pościeli 100% bawełny
z nadrukiem na licencji Harry Potter,
w zestawie: poszewka na kołdrę,
wymiary: 140 x 200 cm i poszewka
na poduszkę, wymiary: 70 x 80 cm

Puzzle 
500 elementów 

z motywami na licencji 
Harry Potter, 

do wyboru 4 wzory

Gra Dobble 
rodzinna, dla 2-8 osób, 

z motywami 
na licencji Harry Potter,

dla dzieci od 6 lat

Poduszka 
z motywem na licencji 

Harry Potter, ø 37 cm

Koc 
z nadrukiem na licencji Harry Potter, 
wymiary: 130 x 170 cm

HIT!Sprawdź opinie o naszej ofercie 
i podziel się swoim zdaniem na

@pepcoplpepcopl

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

SH025 126239

SH025 126239

2015OK0629



30 zł

30 zł

8 zł

15 zł

15 zł

12 zł

60 zł

20 zł

50 zł

20 zł

30 zł

Kubek termiczny 
próżniowy, z zamknięciem 
z blokadą, do wyboru 
2 wzory, z nadrukiem 
na licencji Harry Potter, 
poj. 350 ml

Torba na lunch 
zamykana na suwak,

ze złotymi elementami,
z nadrukiem na licencji 
Harry Potter, wymiary: 

26 x 11,5 x 24 cm

Komplet 
4 wykrawaczy 
do ciastek 
ze stali nierdzewnej, 
z motywami 
na licencji Harry Potter,
różne kształty 
w komplecie

Kubek 
ceramiczny, na licencji 
Harry Potter, poj. 340 ml

Kubek 
ceramiczny, na licencji 

Harry Potter, poj. 460 ml

2-pak pudełek 
kartonowe, z nadrukiem 
na licencji Harry Potter, 
wymiary:  25 x 26 x 24 cm

Komplet pościeli 100% bawełny
z nadrukiem na licencji Harry Potter,
w zestawie: poszewka na kołdrę,
wymiary: 140 x 200 cm i poszewka
na poduszkę, wymiary: 70 x 80 cm

Puzzle 
500 elementów 

z motywami na licencji 
Harry Potter, 

do wyboru 4 wzory

Gra Dobble 
rodzinna, dla 2-8 osób, 

z motywami 
na licencji Harry Potter,

dla dzieci od 6 lat

Poduszka 
z motywem na licencji 

Harry Potter, ø 37 cm

Koc 
z nadrukiem na licencji Harry Potter, 
wymiary: 130 x 170 cm

HIT!Sprawdź opinie o naszej ofercie 
i podziel się swoim zdaniem na

@pepcoplpepcopl

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

SH025 126239

SH025 126239

2015OK0629



40 zł

 od

17 zł

 od

60 zł

 od

80 zł 50 zł

80 zł

45 zł

35 zł

40 zł

25 zł

30 zł

30 zł

15 zł25 zł

Dyfuzor 
zapachowy*
elektryczny,
w pojemniku, 
poj. 300 ml

Osłonka 
na doniczkę, drewniana, 
na metalowej konstrukcji, 
do wyboru wymiary: 
15 x 15 x 40 cm – 40 zł, 
19 x 19 x 60 cm – 60  zł

Poszewka 
na poduszkę 

dostępne różne wzory 
i kolory, do wyboru: 

z pokryciem 
ze sztucznego 
futerka – 17 zł

lub z wytłaczanym 
wzorem, 

100% bawełny – 30 zł,
rozmiary: 45 x 45 cm

Pled 
ze sztucznego futerka, 
wymiary: 130 x 160 cm

Stołek 
z pokryciem 
ze sztucznego futerka,
na drewnianych nogach, 
ø 32 cm, wys. 40 cm

Komplet pościeli
100% bawełny 
z nadrukiem w kratę, dostępne 
2 kolory, do wyboru rozmiary: 
140 x 200 cm z 1 poszewką 
na poduszkę 70 x 80 cm – 60 zł,
160 x 200 cm z 2 poszewkami 
na poduszkę 70 x 80 cm – 70 zł

Latarnia 
metalowa, 
z uchwytem, 
wymiary: 
14 x 14 x 28 cm

Sukienka* 
welurowa, z falbanami i nadrukiem 
na licencji Harry Potter, 
rozmiary: 104-134 cm

Sukienka 
z odcięciem 

w pasie 
i falbanami, 

2-warstwowa, 
tiulowa, 

z podszewką, 
z nadrukiem

 na licencji 
Harry Potter, 

rozmiary:
 134-170 cm

Koszulka
100% bawełny 
dziewczęca, z owalnym 
dołem i nadrukiem 
na licencji Harry Potter, 
rozmiary: 134-170 cm

Spódnica 
2-warstwowa,
tiulowa, z brokatem,
z podszewką,
z gumką w pasie, 
z nadrukiem 
na licencji 
Harry Potter, 
rozmiary: 
134-170 cmKomplet niemowlęcy  

z wysoką zawartością bawełny,
dziewczęcy, w zestawie body i legginsy, 
z nadrukiem na licencji Harry Potter, 
rozmiary: 62-92 cm

Koszulka 
100% bawełny 

dziewczęca, z nadrukiem 
na licencji Harry Potter, 

rozmiary: 104-134 cm

Spódniczka* 
2-warstwowa, 

tiulowa, z podszewką, 
z gumką w pasie 

i nadrukiem 
na licencji 

Harry Potter, 
rozmiary:

 104-134 cm

* Produkt dostępny w wybranych sklepach. * Produkt dostępny 
w wybranych sklepach.

dostępna 
również:

dostępne warianty:

oferta od 20.10.2022 do 2.11.2022
poczuj jakość, 
     pokochaj cenę HIT!Wszystkie produkty w gazetce to nasze hity, 

oznaczone są w sklepie tym symbolem

2015OK0629  

SH025 174400



40 zł

 od

17 zł

 od

60 zł

 od

80 zł 50 zł

80 zł

45 zł

35 zł

40 zł

25 zł

30 zł

30 zł

15 zł25 zł

Dyfuzor 
zapachowy*
elektryczny,
w pojemniku, 
poj. 300 ml

Osłonka 
na doniczkę, drewniana, 
na metalowej konstrukcji, 
do wyboru wymiary: 
15 x 15 x 40 cm – 40 zł, 
19 x 19 x 60 cm – 60  zł

Poszewka 
na poduszkę 

dostępne różne wzory 
i kolory, do wyboru: 

z pokryciem 
ze sztucznego 
futerka – 17 zł

lub z wytłaczanym 
wzorem, 

100% bawełny – 30 zł,
rozmiary: 45 x 45 cm

Pled 
ze sztucznego futerka, 
wymiary: 130 x 160 cm

Stołek 
z pokryciem 
ze sztucznego futerka,
na drewnianych nogach, 
ø 32 cm, wys. 40 cm

Komplet pościeli
100% bawełny 
z nadrukiem w kratę, dostępne 
2 kolory, do wyboru rozmiary: 
140 x 200 cm z 1 poszewką 
na poduszkę 70 x 80 cm – 60 zł,
160 x 200 cm z 2 poszewkami 
na poduszkę 70 x 80 cm – 70 zł

Latarnia 
metalowa, 
z uchwytem, 
wymiary: 
14 x 14 x 28 cm

Sukienka* 
welurowa, z falbanami i nadrukiem 
na licencji Harry Potter, 
rozmiary: 104-134 cm

Sukienka 
z odcięciem 

w pasie 
i falbanami, 

2-warstwowa, 
tiulowa, 

z podszewką, 
z nadrukiem

 na licencji 
Harry Potter, 

rozmiary:
 134-170 cm

Koszulka
100% bawełny 
dziewczęca, z owalnym 
dołem i nadrukiem 
na licencji Harry Potter, 
rozmiary: 134-170 cm

Spódnica 
2-warstwowa,
tiulowa, z brokatem,
z podszewką,
z gumką w pasie, 
z nadrukiem 
na licencji 
Harry Potter, 
rozmiary: 
134-170 cmKomplet niemowlęcy  

z wysoką zawartością bawełny,
dziewczęcy, w zestawie body i legginsy, 
z nadrukiem na licencji Harry Potter, 
rozmiary: 62-92 cm

Koszulka 
100% bawełny 

dziewczęca, z nadrukiem 
na licencji Harry Potter, 

rozmiary: 104-134 cm

Spódniczka* 
2-warstwowa, 

tiulowa, z podszewką, 
z gumką w pasie 

i nadrukiem 
na licencji 

Harry Potter, 
rozmiary:

 104-134 cm

* Produkt dostępny w wybranych sklepach. * Produkt dostępny 
w wybranych sklepach.

dostępna 
również:

dostępne warianty:

oferta od 20.10.2022 do 2.11.2022
poczuj jakość, 
     pokochaj cenę HIT!Wszystkie produkty w gazetce to nasze hity, 

oznaczone są w sklepie tym symbolem

2015OK0629  

SH025 174400



15 zł

 od

20 zł

 od

20 zł

 od

20 zł

 od

20 zł

 od

30 zł

40 zł

40 zł

40 zł

40 zł

50 zł

Koszulka 
z owalnym dekoltem 
i przedłużonym tyłem, 
gładka, rozmiary: S-XXXL

Spódnica 
midi 

z kieszeniami 
i nadrukiem 

w kratkę, 
rozmiary: 

S-XXL

Bluza 
z kapturem 
ze ściągaczami na dole 
i przy rękawach, 
w wytłaczany wzór 
w jodełkę, 
rozmiary: S-XXL

Spodnie 
dresowe 

z kieszeniami i ściągaczami 
na dole nogawek, 

w wytłaczany wzór w jodełkę,
rozmiary: S-XXL

Sweter 
o ażurowym splocie, 

z lureksową nitką, 
rozmiary: S-XXL

Spodnie 
woskowane, z gumką 
w pasie i kieszeniami, 
gładkie, rozmiary: 36-44

Koszulka termoaktywna 
ciepła, szybkoschnąca i oddychająca, bezszwowa, do wyboru: 

dziewczęca, rozmiary: 92-128 cm – 20 zł,
lub rozmiary: 134-164 cm – 25 zł, 

oraz damska, rozmiary: 
S-XL – 40 zł

Koszulka termoaktywna 
ciepła, szybkoschnąca i oddychająca, bezszwowa, 
do wyboru: chłopięca, rozmiary: 92-128 cm – 20 zł,
lub rozmiary: 134-164 cm – 25 zł, oraz męska, 
rozmiary: M-XL – 40 zł

Legginsy termoaktywne 
ciepłe, szybkoschnące i oddychające, 

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

lub rozmiary: 134-164 cm – 25 zł, 
oraz damskie, rozmiary: S-XL – 30 zł

Kalesony termoaktywne 
ciepłe, szybkoschnące i oddychające, bezszwowe, 
do wyboru: chłopięce, rozmiary: 92-128 cm – 20 zł, 
rozmiary: 134-164 cm – 25 zł lub męskie, 
rozmiary: M-XL – 35 zł

Skarpety termoaktywne 
wyściełane wewnątrz, ciepłe i komfortowe, ze stabilizacją 
i strefami odprowadzającymi wilgoć, do wyboru: 
dziewczęce lub chłopięce, rozmiary: 23-38 – 15 zł, 
damskie, rozmiary: 35-42 – 20 zł 
lub męskie, rozmiary: 39-46 – 20 zł  

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

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



15 zł

 od

20 zł

 od

20 zł

 od

20 zł

 od

20 zł

 od

30 zł

40 zł

40 zł

40 zł

40 zł

50 zł

Koszulka 
z owalnym dekoltem 
i przedłużonym tyłem, 
gładka, rozmiary: S-XXXL

Spódnica 
midi 

z kieszeniami 
i nadrukiem 

w kratkę, 
rozmiary: 

S-XXL

Bluza 
z kapturem 
ze ściągaczami na dole 
i przy rękawach, 
w wytłaczany wzór 
w jodełkę, 
rozmiary: S-XXL

Spodnie 
dresowe 

z kieszeniami i ściągaczami 
na dole nogawek, 

w wytłaczany wzór w jodełkę,
rozmiary: S-XXL

Sweter 
o ażurowym splocie, 

z lureksową nitką, 
rozmiary: S-XXL

Spodnie 
woskowane, z gumką 
w pasie i kieszeniami, 
gładkie, rozmiary: 36-44

Koszulka termoaktywna 
ciepła, szybkoschnąca i oddychająca, bezszwowa, do wyboru: 

dziewczęca, rozmiary: 92-128 cm – 20 zł,
lub rozmiary: 134-164 cm – 25 zł, 

oraz damska, rozmiary: 
S-XL – 40 zł

Koszulka termoaktywna 
ciepła, szybkoschnąca i oddychająca, bezszwowa, 
do wyboru: chłopięca, rozmiary: 92-128 cm – 20 zł,
lub rozmiary: 134-164 cm – 25 zł, oraz męska, 
rozmiary: M-XL – 40 zł

Legginsy termoaktywne 
ciepłe, szybkoschnące i oddychające, 

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

lub rozmiary: 134-164 cm – 25 zł, 
oraz damskie, rozmiary: S-XL – 30 zł

Kalesony termoaktywne 
ciepłe, szybkoschnące i oddychające, bezszwowe, 
do wyboru: chłopięce, rozmiary: 92-128 cm – 20 zł, 
rozmiary: 134-164 cm – 25 zł lub męskie, 
rozmiary: M-XL – 35 zł

Skarpety termoaktywne 
wyściełane wewnątrz, ciepłe i komfortowe, ze stabilizacją 
i strefami odprowadzającymi wilgoć, do wyboru: 
dziewczęce lub chłopięce, rozmiary: 23-38 – 15 zł, 
damskie, rozmiary: 35-42 – 20 zł 
lub męskie, rozmiary: 39-46 – 20 zł  

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

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



50 zł

50 zł

40 zł

20 zł
50 zł

50 zł

50 zł

60 zł

40 zł

35 zł

Zlew z akcesoriami 
14 elementów 
z bioplastiku, w zestawie: 
zlew, czajnik, patelnia, 
garnki z pokrywkami 
i sztućce, dla dzieci 
powyżej 3 lat

Lalka Moya Mia Kawiarnia 
w zestawie: lalka, kawiarka 
i akcesoria, dla dzieci 
powyżej 3 lat

Zestaw kucyków  
w zestawie 4 kucyki w różnych kolorach, 

zjeżdżalnia, huśtawka i akcesoria,
dla dzieci powyżej 3 lat

Gra 
zręcznościowa  

układanka 27 elementów, 
dla dzieci powyżej 3 lat

Mecha Chariots 
pełzający pojazd w kształcie 

zwierzątka, różne wzory, z dźwiękiem 
i światłem, dla dzieci powyżej 3 lat,

baterie w zestawie

Zestaw klocków
konstrukcyjnych 

64 elementy  
rozwijają kreatywność,

dla dzieci powyżej 3 lat

Pojazd terenowy  
zdalnie sterowany, z napędem 
na 4 koła, skala 1:18, 
ze światłami, porusza się 
we wszystkich kierunkach, 
dla dzieci powyżej 6 lat

Laweta 
z 4 autkami, z bioplastiku, 

dla dzieci powyżej 18 miesięcy, 
baterie w zestawie

MNIEJ PLASTIKU, WIĘCEJ ZABAWY! 
Te zabawki zawierają aż o 40% mniej 
plastiku! Zamiast niego do ich wykona-
nia wykorzystano naturalny materiał: 
słomę pszenną. Dbanie o planetę jest 
dziecinnie proste!

Auto ciężarowe 
zdalnie sterowane, skala 1:64, 

porusza się we wszystkich kierunkach,
do wyboru: śmieciarka lub wywrotka, 

dla dzieci powyżej 3 lat, 
baterie są sprzedawane oddzielnie

Dinozaur 
gumowy, z dźwiękiem, 
dostępne różne wzory, 
dla dzieci powyżej 3 lat, 
baterie w zestawie, 
niewymienne

dostępna 
również:

dostępna
również:

dostępne 
również:

oferta od 20.10.2022 do 2.11.2022
poczuj jakość, 
     pokochaj cenę HIT!Wszystkie produkty w gazetce to nasze hity, 

oznaczone są w sklepie tym symbolem



50 zł

50 zł

40 zł

20 zł
50 zł

50 zł

50 zł

60 zł

40 zł

35 zł

Zlew z akcesoriami 
14 elementów 
z bioplastiku, w zestawie: 
zlew, czajnik, patelnia, 
garnki z pokrywkami 
i sztućce, dla dzieci 
powyżej 3 lat

Lalka Moya Mia Kawiarnia 
w zestawie: lalka, kawiarka 
i akcesoria, dla dzieci 
powyżej 3 lat

Zestaw kucyków  
w zestawie 4 kucyki w różnych kolorach, 

zjeżdżalnia, huśtawka i akcesoria,
dla dzieci powyżej 3 lat

Gra 
zręcznościowa  

układanka 27 elementów, 
dla dzieci powyżej 3 lat

Mecha Chariots 
pełzający pojazd w kształcie 

zwierzątka, różne wzory, z dźwiękiem 
i światłem, dla dzieci powyżej 3 lat,

baterie w zestawie

Zestaw klocków
konstrukcyjnych 

64 elementy  
rozwijają kreatywność,

dla dzieci powyżej 3 lat

Pojazd terenowy  
zdalnie sterowany, z napędem 
na 4 koła, skala 1:18, 
ze światłami, porusza się 
we wszystkich kierunkach, 
dla dzieci powyżej 6 lat

Laweta 
z 4 autkami, z bioplastiku, 

dla dzieci powyżej 18 miesięcy, 
baterie w zestawie

MNIEJ PLASTIKU, WIĘCEJ ZABAWY! 
Te zabawki zawierają aż o 40% mniej 
plastiku! Zamiast niego do ich wykona-
nia wykorzystano naturalny materiał: 
słomę pszenną. Dbanie o planetę jest 
dziecinnie proste!

Auto ciężarowe 
zdalnie sterowane, skala 1:64, 

porusza się we wszystkich kierunkach,
do wyboru: śmieciarka lub wywrotka, 

dla dzieci powyżej 3 lat, 
baterie są sprzedawane oddzielnie

Dinozaur 
gumowy, z dźwiękiem, 
dostępne różne wzory, 
dla dzieci powyżej 3 lat, 
baterie w zestawie, 
niewymienne

dostępna 
również:

dostępna
również:

dostępne 
również:

oferta od 20.10.2022 do 2.11.2022
poczuj jakość, 
     pokochaj cenę HIT!Wszystkie produkty w gazetce to nasze hity, 

oznaczone są w sklepie tym symbolem



17 zł

 od

35 zł

25 zł

17 zł

Kocyk niemowlęcy 
miękki i ciepły, 2-stronny, 

muślinowy, podszyty polarem, 
wymiary: 75 x 100 cm

Talerzyk* 
silikonowy, w kształcie 
głowy misia, z przyssawką, 
ø 18 cm

Akcesoria niemowlęce 
silikonowe, antypoślizgowe, do wyboru: 
miseczka z przyssawką, ø 13 cm – 17 zł,
mata w kształcie głowy misia, 
wymiary: 36 x 26 cm – 20 zł

Kubek 
silikonowy, z zamknięciem, 
słomką i 2 uchwytami

* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

dostępne 
również:

dostępny 
również:również:

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

Twoja ulubiona gazetka PEPCO zmienia się dla Ciebie! 
Ostatni raz przychodzi do Ciebie w wersji papierowej, a już od listopada dostępna będzie wyłącznie w wersji cyfrowej.
W nowej odsłonie znajdziesz jeszcze więcej inspiracji, praktycznych i stylowych produktów, aktualnych trendów, informacji 
na temat naszych nowości oraz jak zawsze dobrą jakość w niskiej cenie!

Zeskanuj kod QR i odwiedź nas na www.pepco.pl/gazetki/
aby zawsze być na bieżąco z tym, co nowego w Twoim sklepie PEPCO.



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

