
30 zł

 od

Legginsy 
lub bluza z kapturem
dziewczęce, z aplikacją i nadrukiem 
na licencji Zombie Dash, do wyboru: 
legginsy 95% bawełny i 5% elastanu – 30 zł 
lub bluza z wysoką zawartością bawełny, 
zapinana na suwak, z kieszeniami – 50 zł, 
rozmiary: 104-134 cm

 legginsy dz 3-9 30

337473

bluza kaptur dz 3-9 bluza kaptur dz 3-9 
50

337475

poczuj jakość, 
    pokochaj cenę

Oferta ważna od 15.09.2022 do 21.09.2022 lub do wyczerpania zapasów.

HIT!



30 zł

 od

50 zł

20 zł

Bluza 
z kapturem
z wysoką zawartością 
bawełny, chłopięca, 
zapinana na suwak, 
z kieszeniami i nadrukiem 
na licencji Zombie Dash, 
rozmiary: 104-134 cm

Koszulka 
100% bawełny
chłopięca, 
z aplikacją i nadrukiem 
na licencji Zombie Dash, 
do wyboru: niemowlęca, 
rozmiary: 74-98 cm
lub 104-134 cm

Spodnie dresowe
z wysoką zawartością 

bawełny, chłopięce,
z wiązaniem w pasie, 

z kieszeniami, 
z aplikacją i nadrukiem 

na licencji Zombie Dash, 
do wyboru: niemowlęce, 

rozmiary: 74-98 cm – 30 zł 
lub 104-134 cm – 35 zł

bluza kaptur ch3-9 bluza kaptur ch3-9 
5050

337769

spodnie niem ch 30

337822

koszulka ch3-9 20koszulka ch3-9 20

337773

kKoszulka niem ch 20kKoszulka niem ch 20

337819

spodnie ch 3-9  35

337771

oferta od 15.09.2022 do 21.09.2022
poczuj jakość, 
     pokochaj cenę HIT!Wszystkie produkty w gazetce to nasze hity, 

oznaczone są w sklepie tym symbolem



30 zł

 od

50 zł

20 zł

Bluza 
z kapturem
z wysoką zawartością 
bawełny, chłopięca, 
zapinana na suwak, 
z kieszeniami i nadrukiem 
na licencji Zombie Dash, 
rozmiary: 104-134 cm

Koszulka 
100% bawełny
chłopięca, 
z aplikacją i nadrukiem 
na licencji Zombie Dash, 
do wyboru: niemowlęca, 
rozmiary: 74-98 cm
lub 104-134 cm

Spodnie dresowe
z wysoką zawartością 

bawełny, chłopięce,
z wiązaniem w pasie, 

z kieszeniami, 
z aplikacją i nadrukiem 

na licencji Zombie Dash, 
do wyboru: niemowlęce, 

rozmiary: 74-98 cm – 30 zł 
lub 104-134 cm – 35 zł

bluza kaptur ch3-9 bluza kaptur ch3-9 
5050

337769

spodnie niem ch 30

337822

koszulka ch3-9 20koszulka ch3-9 20

337773

kKoszulka niem ch 20kKoszulka niem ch 20

337819

spodnie ch 3-9  35

337771

oferta od 15.09.2022 do 21.09.2022
poczuj jakość, 
     pokochaj cenę HIT!Wszystkie produkty w gazetce to nasze hity, 

oznaczone są w sklepie tym symbolem



20 zł

40 zł

40 zł

35 zł

30 zł 40 zł

20 zł

30 zł

30 zł

Koszulka 
100% bawełny
chłopięca, z nadrukiem 
na licencji Zombie Dash, 
rozmiary: 104-134 cm

Spodnie 
dresowe

z wysoką zawartością 
bawełny, chłopięce, 

z wiązaniem w pasie, 
kieszenią kangurką, 

aplikacją i nadrukiem 
na licencji 

Zombie Dash, 
rozmiary: 

104-134 cm

Bluza
z wysoką zawartością bawełny, chłopięca, 
z aplikacją i nadrukiem na licencji 
Zombie Dash, rozmiary: 104-134 cm

Spodnie dresowe
z wysoką zawartością 
bawełny, chłopięce, 
z wiązaniem w pasie, 
kieszeniami, naszywką 
i nadrukiem na licencji 
Zombie Dash, 
rozmiary: 104-134 cm

Bluza
z wysoką zawartością bawełny, 
niemowlęca, chłopięca, 
z aplikacją i nadrukiem 
na licencji Zombie Dash, 
rozmiary: 74-98 cm

Bluza 
z kapturem
z wysoką zawartością 
bawełny, niemowlęca, 
chłopięca, zapinana 
na suwak, z kieszeniami 
i nadrukiem na licencji 
Zombie Dash, 
rozmiary: 74-98 cm

Koszulka 
100% bawełny

niemowlęca, chłopięca, 
z nadrukiem na licencji 

Zombie Dash, 
rozmiary: 74-98 cm

Spodnie dresowe
z wysoką zawartością bawełny, 
niemowlęce, chłopięce, 
z wiązaniem w pasie, 
kieszenią kangurką, 
aplikacją i nadrukiem 
na licencji Zombie Dash, 
rozmiary: 74-98 cm

Spodnie dresowe
z wysoką zawartością 
bawełny, niemowlęce, 

chłopięce, z wiązaniem 
w pasie, kieszenią 

kangurką, aplikacją 
i nadrukiem na licencji 

Zombie Dash, 
rozmiary: 74-98 cm

 koszulka ch3-9 20 koszulka ch3-9 20

337770

 spodnie ch3-9 40

337768 
ch3-9 

zęby 35

bluza ch 3-9 40

337772

 spodnie ch 35 spodnie ch 35

337767

 bluza niem ch 30

337820

 bluza kaptur niem  bluza kaptur niem 
ch 40ch 40

337821

 Koszulka niem ch 20 Koszulka niem ch 20

337818

 spodnie niem ch 30

337823

 spodnie niem ch 30

337824

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 HIT!



20 zł

40 zł

40 zł

35 zł

30 zł 40 zł

20 zł

30 zł

30 zł

Koszulka 
100% bawełny
chłopięca, z nadrukiem 
na licencji Zombie Dash, 
rozmiary: 104-134 cm

Spodnie 
dresowe

z wysoką zawartością 
bawełny, chłopięce, 

z wiązaniem w pasie, 
kieszenią kangurką, 

aplikacją i nadrukiem 
na licencji 

Zombie Dash, 
rozmiary: 

104-134 cm

Bluza
z wysoką zawartością bawełny, chłopięca, 
z aplikacją i nadrukiem na licencji 
Zombie Dash, rozmiary: 104-134 cm

Spodnie dresowe
z wysoką zawartością 
bawełny, chłopięce, 
z wiązaniem w pasie, 
kieszeniami, naszywką 
i nadrukiem na licencji 
Zombie Dash, 
rozmiary: 104-134 cm

Bluza
z wysoką zawartością bawełny, 
niemowlęca, chłopięca, 
z aplikacją i nadrukiem 
na licencji Zombie Dash, 
rozmiary: 74-98 cm

Bluza 
z kapturem
z wysoką zawartością 
bawełny, niemowlęca, 
chłopięca, zapinana 
na suwak, z kieszeniami 
i nadrukiem na licencji 
Zombie Dash, 
rozmiary: 74-98 cm

Koszulka 
100% bawełny

niemowlęca, chłopięca, 
z nadrukiem na licencji 

Zombie Dash, 
rozmiary: 74-98 cm

Spodnie dresowe
z wysoką zawartością bawełny, 
niemowlęce, chłopięce, 
z wiązaniem w pasie, 
kieszenią kangurką, 
aplikacją i nadrukiem 
na licencji Zombie Dash, 
rozmiary: 74-98 cm

Spodnie dresowe
z wysoką zawartością 
bawełny, niemowlęce, 

chłopięce, z wiązaniem 
w pasie, kieszenią 

kangurką, aplikacją 
i nadrukiem na licencji 

Zombie Dash, 
rozmiary: 74-98 cm

 koszulka ch3-9 20 koszulka ch3-9 20

337770

 spodnie ch3-9 40

337768 
ch3-9 

zęby 35

bluza ch 3-9 40

337772

 spodnie ch 35 spodnie ch 35

337767

 bluza niem ch 30

337820

 bluza kaptur niem  bluza kaptur niem 
ch 40ch 40

337821

 Koszulka niem ch 20 Koszulka niem ch 20

337818

 spodnie niem ch 30

337823

 spodnie niem ch 30

337824

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 HIT!



40 zł

20 zł 50 zł

30 zł

40 zł

Spodnie dresowe
z wysoką zawartością bawełny, 
dziewczęce, z kieszenią kangurką, 
aplikacją i nadrukiem 
na licencji Zombie Dash, 
rozmiary: 104-134 cm

Legginsy
95% bawełny 
i 5% elastanu, 
niemowlęce, 
dziewczęce, z aplikacją 
i nadrukiem na licencji 
Zombie Dash, 
rozmiary: 74-98 cm

Bluza 
z kapturem
z wysoką zawartością 
bawełny, dziewczęca, 
zapinana na suwak, 
z kieszeniami, aplikacją 
i nadrukiem na licencji 
Zombie Dash, 
rozmiary: 104-134 cm

Spodnie 
dresowe

z wysoką zawartością 
bawełny, niemowlęce, 

dziewczęce, z kieszenią 
kangurką, aplikacją 

i nadrukiem na licencji 
Zombie Dash, 

rozmiary: 74-98 cm

Bluza 
z kapturem
z wysoką zawartością 
bawełny, niemowlęca, 
dziewczęca, zapinana 
na suwak, z kieszeniami, 
aplikacją i nadrukiem 
na licencji Zombie Dash, 
rozmiary: 74-98 cm

 spodnie dz 3-9 40

337474

 legginsy niem dz 20

337390

 legginsy niem dz 20

337390

bluza kaptur dz 3-9 bluza kaptur dz 3-9 
50

337475

 spodnie niem dz 30

337389

 bluza niem dz 40

337388

oferta od 15.09.2022 do 21.09.2022
poczuj jakość, 
     pokochaj cenę HIT!Wszystkie produkty w gazetce to nasze hity, 

oznaczone są w sklepie tym symbolem



40 zł

20 zł 50 zł

30 zł

40 zł

Spodnie dresowe
z wysoką zawartością bawełny, 
dziewczęce, z kieszenią kangurką, 
aplikacją i nadrukiem 
na licencji Zombie Dash, 
rozmiary: 104-134 cm

Legginsy
95% bawełny 
i 5% elastanu, 
niemowlęce, 
dziewczęce, z aplikacją 
i nadrukiem na licencji 
Zombie Dash, 
rozmiary: 74-98 cm

Bluza 
z kapturem
z wysoką zawartością 
bawełny, dziewczęca, 
zapinana na suwak, 
z kieszeniami, aplikacją 
i nadrukiem na licencji 
Zombie Dash, 
rozmiary: 104-134 cm

Spodnie 
dresowe

z wysoką zawartością 
bawełny, niemowlęce, 

dziewczęce, z kieszenią 
kangurką, aplikacją 

i nadrukiem na licencji 
Zombie Dash, 

rozmiary: 74-98 cm

Bluza 
z kapturem
z wysoką zawartością 
bawełny, niemowlęca, 
dziewczęca, zapinana 
na suwak, z kieszeniami, 
aplikacją i nadrukiem 
na licencji Zombie Dash, 
rozmiary: 74-98 cm

 spodnie dz 3-9 40

337474

 legginsy niem dz 20

337390

 legginsy niem dz 20

337390

bluza kaptur dz 3-9 bluza kaptur dz 3-9 
50

337475

 spodnie niem dz 30

337389

 bluza niem dz 40

337388

oferta od 15.09.2022 do 21.09.2022
poczuj jakość, 
     pokochaj cenę HIT!Wszystkie produkty w gazetce to nasze hity, 

oznaczone są w sklepie tym symbolem



12 zł

12 zł

12 zł

12 zł

12 zł

25 zł

Bluza
100% bawełny 
niemowlęca, dziewczęca, 
z nadrukiem, rozmiary: 74-98 cm

Bluza 100% bawełny 
niemowlęca, chłopięca, 
z nadrukiem, rozmiary: 74-98 cm

Spodnie dresowe
100% bawełny 

niemowlęce, dziewczęce, 
z wiązaniem w pasie, 

naszywanymi kieszeniami 
i nadrukiem, 

rozmiary: 74-98 cm

Spodnie dresowe 
100% bawełny 
niemowlęce, chłopięce, 
z wiązaniem w pasie, 
rozmiary: 74-98 cm

Koszulka 
95% bawełny i 5% wiskozy,
chłopięca, z nadrukiem, 
rozmiary: 104-134 cm

Spodnie dresowe
100% bawełny 
chłopięce, z wiązaniem w pasie 
i kieszeniami na bokach nogawek, 
z naszywką, rozmiary: 104-134 cm

 Bluza n ch 6-36 12

336930

 Spodnie n ch 6-36 12

336935

 Koszulka ch 3-9 12

337362

 spodnie ch 3-9 25

337363

  Bluza n dz 6-36 12

336105

 Spodnie n dz 6-36 12

336111

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

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



12 zł

12 zł

12 zł

12 zł

12 zł

25 zł

Bluza
100% bawełny 
niemowlęca, dziewczęca, 
z nadrukiem, rozmiary: 74-98 cm

Bluza 100% bawełny 
niemowlęca, chłopięca, 
z nadrukiem, rozmiary: 74-98 cm

Spodnie dresowe
100% bawełny 

niemowlęce, dziewczęce, 
z wiązaniem w pasie, 

naszywanymi kieszeniami 
i nadrukiem, 

rozmiary: 74-98 cm

Spodnie dresowe 
100% bawełny 
niemowlęce, chłopięce, 
z wiązaniem w pasie, 
rozmiary: 74-98 cm

Koszulka 
95% bawełny i 5% wiskozy,
chłopięca, z nadrukiem, 
rozmiary: 104-134 cm

Spodnie dresowe
100% bawełny 
chłopięce, z wiązaniem w pasie 
i kieszeniami na bokach nogawek, 
z naszywką, rozmiary: 104-134 cm

 Bluza n ch 6-36 12

336930

 Spodnie n ch 6-36 12

336935

 Koszulka ch 3-9 12

337362

 spodnie ch 3-9 25

337363

  Bluza n dz 6-36 12

336105

 Spodnie n dz 6-36 12

336111

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

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



12 zł12 zł

10 zł

10 zł

17 zł

Legginsy 
dziewczęce, 
z nadrukiem, 
rozmiary: 
104-134 cm

Legginsy 
dziewczęce, 

z nadrukiem, 
rozmiary: 

104-134 cm

Koszulka
100% bawełny 
dziewczęca, 
z gumkami 
przy rękawach 
i z nadrukiem, 
rozmiary: 
104-134 cm

Koszulka
100% bawełny 
dziewczęca, 
z gumkami 
przy rękawach 
i z nadrukiem, 
rozmiary: 
104-134 cm

Legginsy 
dziewczęce, z falbanką 
i nadrukiem, 
rozmiary: 104-134 cm

 legginsy dz kropki 3-9  17

339091
 Koszulka dz 3-9 12

338718

 legginsy dz serca 3-9 10

337470

 legginsy dz 3-9 10

337470

 Koszulka dz 3-9 12

338718

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. Możliwa jest 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

oferta od 15.09.2022 do 21.09.2022
poczuj jakość, 
     pokochaj cenę



12 zł12 zł

10 zł

10 zł

17 zł

Legginsy 
dziewczęce, 
z nadrukiem, 
rozmiary: 
104-134 cm

Legginsy 
dziewczęce, 

z nadrukiem, 
rozmiary: 

104-134 cm

Koszulka
100% bawełny 
dziewczęca, 
z gumkami 
przy rękawach 
i z nadrukiem, 
rozmiary: 
104-134 cm

Koszulka
100% bawełny 
dziewczęca, 
z gumkami 
przy rękawach 
i z nadrukiem, 
rozmiary: 
104-134 cm

Legginsy 
dziewczęce, z falbanką 
i nadrukiem, 
rozmiary: 104-134 cm

 legginsy dz kropki 3-9  17

339091
 Koszulka dz 3-9 12

338718

 legginsy dz serca 3-9 10

337470

 legginsy dz 3-9 10

337470

 Koszulka dz 3-9 12

338718

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. Możliwa jest 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

oferta od 15.09.2022 do 21.09.2022
poczuj jakość, 
     pokochaj cenę


