
30 zł

 od
Sweter
ze świątecznym wzorem, do wyboru:  
dziewczęcy, rozmiary: 104-134 cm – 30 zł,  
chłopięcy, rozmiary: 134-170 cm – 40 zł,  
lub damski, rozmiary: S-XXL – 50 zł

Świąteczny 
sklep

Oferta ważna od 17.11.2022 do 23.11.2022 lub do wyczerpania zapasów.

poczuj jakość,  
    pokochaj cenę



40 zł
Sweter 
dziewczęcy,  
ze świątecznym wzorem,  
rozmiary: 134-170 cm

50 zł

Sweter 
męski,  

ze świątecznym  
wzorem,  

rozmiary: M-XXL

30 zł
Sweter 
chłopięcy,  

ze świątecznym  
wzorem,  

rozmiary:  
104-134 cm

25 zł
Sweter 
niemowlęcy, dziewczęcy,  
ze świątecznym wzorem,  
rozmiary: 74-98 cm

25 zł

Sweter 
niemowlęcy, chłopięcy,  
ze świątecznym  
wzorem,  
rozmiary: 74-98 cm

oferta od 17.11.2022 do 23.11.2022
poczuj jakość,  
     pokochaj cenę



20 zł
Kapcie zimowe 
dziewczęce, nad kostki, 
ocieplane sztucznym futerkiem,  
ze świątecznym wzorem, rozmiary: 22-31

20 zł
Kapcie zimowe 
chłopięce,  
ocieplane sztucznym  
futerkiem,  
ze świątecznym wzorem,  
rozmiary: 22-33

20 zł

Kapcie zimowe  
chłopięce, wsuwane, ocieplane, 

ze świątecznym wzorem, rozmiary: 34-39

20 zł
Kapcie zimowe 
dziewczęce, nad kostki, ocieplane sztucznym futerkiem,  
ze świątecznym wzorem, rozmiary: 32-37

25 zł
Kapcie zimowe 
męskie, wsuwane,  
ocieplane, ze świątecznym  
wzorem, rozmiary: 40-45

25 zł
Kapcie zimowe  
damskie, nad kostki, ocieplane sztucznym  
futerkiem, ze świątecznym wzorem, 
rozmiary: 36-41

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



20 zł
2-pak body 100% bawełny 
niemowlęce, chłopięce, z nadrukiem,  
różne wzory w zestawie, rozmiary: 62-98 cm

25 zł
Dżinsy 
niemowlęce, dziewczęce, 
z gumką w pasie i łatkami 
w kształcie gwiazdek 
na kolanach, 
rozmiary: 80-98 cm

20 zł
Body  
welurowe, 
niemowlęce, 
dziewczęce,  
z falbanką pod szyją, 
rozmiary: 62-92 cm

15 zł
Rajstopy  
z szelkami 
bawełniane, niemowlęce,  
chłopięce,  
z szelkami z gumy,  
rozmiary: 62-92 cm

25 zł
Dżinsy 

niemowlęce, chłopięce,  
z gumką w pasie,  

kieszeniami i wywiniętymi  
nogawkami, rozmiary: 74-98 cm

Sprawdź opinie o naszej ofercie  
i podziel się swoim zdaniem na

@pepcoplpepcopl



25 zł
Koszula 100% bawełny 
chłopięca, z kołnierzykiem,  
zapinana na guziki, z nadrukiem w kratę,  
rozmiary: 104-134 cm

25 zł

Koszula  
100% bawełny  
dziewczęca,  
z kołnierzykiem  
z falbanką i gumkami  
przy rękawach,  
zapinana na guziki,  
rozmiary: 104-134 cm

30 zł
Spódnica  
na szelkach
dziewczęca,  
z nadrukiem  
w kratę,  
zapinana  
na guziki, 
rozmiary:  
104-134 cm 30 zł

Sweter 
chłopięcy,  
ze świątecznym wzorem,  
rozmiary: 104-134 cm

25 zł

Bluza 100% bawełny 
chłopięca, ze świątecznym nadrukiem,  

rozmiary: 104-134 cm35 zł
Sukienka  
z górą 100% bawełny, tiulową  
2-warstwową spódniczką, zapięciem  
z tyłu i ze świąteczną  
aplikacją, rozmiary: 104-134 cm

25 zł
Spodnie 

98% bawełny i 2% elastanu, chłopięce,  
z wiązaniem w pasie, kieszeniami  

i gumkami w dole nogawek, gładkie,  
rozmiary: 104-134 cm

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



25 zł
Bluza 100% bawełny

chłopięca, ze świątecznym nadrukiem,  
rozmiary: 134-170 cm

15 zł
Koszulka 100% bawełny 
chłopięca, ze świątecznym nadrukiem,  
rozmiary: 134-170 cm

25 zł

Bluza  
100% bawełny 
dziewczęca,  
do wyboru: czarna,  
ze świątecznym  
napisem  
lub biała,  
ze świątecznym  
nadrukiem,  
rozmiary: 134-170 cm

20 zł
Legginsy 

welurowe,  
dziewczęce,  

z brokatowym  
nadrukiem,  

rozmiary: 134-170 cm

oferta od 17.11.2022 do 23.11.2022
poczuj jakość,  
     pokochaj cenę



40 zł
Koszula  
100% wiskozy 
damska, z kołnierzykiem  
ozdobionym koralikami,  
z przedłużonym tyłem,  
zapinana na guziki,  
rozmiary: 36-46

25 zł

Kapcie zimowe  
damskie, nad kostki,  
ocieplane sztucznym  
futerkiem, ze świątecznym wzorem, 
rozmiary: 36-41

20 zł
Koszulka  
100% bawełny 
ze świątecznym nadrukiem,  
do wyboru: damska,  
rozmiary S-XXL – 20 zł  
lub męska, rozmiary: M-XXL – 20 zł

25 zł

Kapcie  
zimowe 
męskie,  
wsuwane, ocieplane,  
ze świątecznym  
wzorem,  
rozmiary: 40-45

40 zł
Bluza  
100% bawełny 
ze świątecznym nadrukiem, 
do wyboru: damska,  
rozmiary:  
S-XXL – 40 zł,  
lub męska,  
rozmiary:  
M-XXL – 40 zł

ze zdobieniem  
na kołnierzyku

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



15 zł

Choinka  
sztuczna, do wyboru: w jutowym woreczku, 
wymiary: 25 x 25 x 37 cm  
lub w metalowej osłonce, z szyszkami,  
wymiary: 30 x 30 x 35 cm 

30 zł
Dekoracja stojąca LED 
w stylu makramy, na metalowym stelażu,  
do wyboru: choinka lub gwiazda, wymiary:  
28 x 8,5 x 40 cm, 
baterie są sprzedawane oddzielnie

10 zł
Dekoracja domek 

ceramiczny, na tealighty,  
do wyboru: niski,  

wymiary: 9,5 x 7,5 x 11 cm,  
lub wysoki, wymiary: 8 x 6,5 x 15 cm

20 zł
Dekoracja  

domek 
ceramiczny,  

na tealighty, matowy,  
wymiary:  

10 x 7,5 x 20 cm

15 zł

Gwiazda  
LED 

bambusowa,  
do zawieszenia,  

wymiary: 
27,5 x 27,5 x 2 cm

dostępne również:

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



15 zł
Bombki 4 szt. 

przezroczyste,  
z dekoracją wewnątrz,  

z zawieszką, ø 8 cm

30 zł
Dekoracja  
dziewczynka  
skrzat 
stojąca, do wyboru: w ubranku  
z czerwonymi lub zielonymi elementami, 
wymiary: 13 x 7 x 37 cm

15 zł
Zestaw  
zawieszek 
z naturalnych materiałów,  
do zawieszenia 
lub do dekoracji stołu,  
dostępny zestaw z białymi 
lub czerwonymi elementami

HIT!

d
os

tę
p

ne
 ró

w
ni

eż
:

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



40 zł
Klocki  

drewniane 40 szt. 
w zestawie różne wielkości,  

kolory i kształty,  
z wizerunkami postaci 

na licencji Disneya,  
dla dzieci powyżej 2 lat

100 zł
Lalka L.O.L. Surprise! O.M.G. 
w zestawie: lalka, akcesoria, np. strój, buty,  
dodatki, szczotka do włosów, stojak na lalkę,  
dostępne 4 różne wersje zestawów,  
wys. ok. 25 cm

80 zł

Lalka Moya Mia  
w śmigłowcu 

w zestawie: lalka, akcesoria  
i 2-miejscowy śmigłowiec

120 zł
Lalka Barbie Cutie Reveal 
w zestawie: lalka i 10 niespodzianek,  
w zimnej wodzie pojawia się makijaż,  
dostępne 4 różne wersje zestawów

60 zł
Pluszowy  
jednorożec 
ze świecącymi skrzydłami 
i rogiem, z dźwiękiem,  
dł. 65 cm

odkryj magiczną  
metamorfozę makijażu

świecące skrzydła 
i róg

dotknij,  
aby zaświecił

posłuchaj 
melodii

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



70 zł
Zestaw do robienia bransoletek 
w zestawie: akcesoria, kolorowe koraliki,  
zawieszki i sznureczki oraz instrukcje  
zaplatania bransoletek,  
dla dzieci powyżej 6 lat

120 zł
Zestaw  
do bitew robotów 
zdalnie sterowane, poruszające  
się we wszystkich kierunkach,  
z ruchomymi kończynami,  
dźwiękiem i światłami,  
w zestawie: 2 roboty i 2 piloty  
do zdalnego sterowania,  
dla dzieci powyżej 3 lat,  
baterie są sprzedawane  
oddzielnie

HIT!

świecą

wydają dźwięki  

poruszają się

różne kolory i kształty ozdób,  
koralików i sznureczków

zapięcia, koło  
i maszynka do zaplatania

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



80 zł
Auto wyścigowe 

zdalnie sterowane,  
porusza się we wszystkich  
kierunkach, ze światłami,  
dla dzieci powyżej 3 lat,  

baterie są sprzedawane oddzielnie

70 zł
Pojazd z figurką Psi Patrol 
w zestawie: pojazd, figurka, akcesoria,  
do wyboru 6 zestawów,  
dla dzieci powyżej 3 lat70 zł

Tor samochodowy 
Hot Wheels  
Action Loop Stunt 
w zestawie: tor i auto,  
dla dzieci powyżej 4 lat

100 zł
Klocki konstrukcyjne 2 w 1 
zestaw umożliwia zbudowanie 2 różnych  
zdalnie sterowanych pojazdów,  
dla dzieci powyżej 6 lat,  
baterie są sprzedawane oddzielnie

80 zł
Wyrzutnia rakiet 
w zestawie: wyrzutnia, 
wymiary: 22 x 10 x 60 cm 
i 3 piankowe rakiety, ø 5 cm, dł. 16,5 cm, 
dla dzieci powyżej 6 lat

Zaplanuj zakupy i odwiedź swój ulubiony sklep!

możliwość
 złożenia

dwóch różnych
pojazdów

oferta od 17.11.2022 do 23.11.2022
poczuj jakość,  
     pokochaj cenę



Dla poszukiwaczy 
przygód

Zaplanuj zakupy i odwiedź swój ulubiony sklep!

Jeszcze więcej 
na święta!

Pomysł 
na prezent

Moda 
świąteczna

Kolekcja 
klasyczna

Święta 
od kuchni

Kolekcja 
loft

Kolekcja 
pastelowa

To już koniec gazetki, a Ty nadal masz apetyt na więcej? 
W Świątecznym sklepie Pepco znajdziesz wszystko 

czego potrzebujesz na Święta, aby przygotować je tak jak lubisz! 
Kliknij w wybrane zdjęcie, aby przenieść się do świata inspiracji

 i odkryć jeszcze więcej świątecznych produktów, w niesamowicie niskich cenach!



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



