Świąteczny
sklep
poczuj jakość,
pokochaj cenę

Blacha
do ciasta

z powłoką nieprzywierającą
i plastikową pokrywą
z uchwytami zamykaną
na klipsy, wymiary:
42 x 29 x 4,5 cm

20zł

30zł
Stolnica

silikonowa, z miarką,
wymiary: 50 x 70 cm

5zł

Komplet wykrawaczy
do ciastek 9 szt.
różne kształty

Oferta ważna od 3.11.2022 do 16.11.2022 lub do wyczerpania zapasów.

poczuj jakość,
pokochaj cenę

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

oferta od 3.11.2022 do 16.11.2022

Wałek do ciasta

40zł

50zł

drewniany, z częściami
ze stali nierdzewnej,
grawerowany, odciska
na cieście świąteczny wzór

15zł

HIT!

Taca do serwowania
ceramiczna, z bambusowym
uchwytem, ø 26 cm

Komplet do ciasta

w zestawie: duży
kubek kamionkowy,
ø 18 cm, wys. 15 cm,
silikonowa łopatka
i trzepaczka

Komplet wykrawaczy
do ciatek 8 szt.
ze stali nierdzewnej,
z funkcją stempelków

5zł

10zł
25zł

Mata

na stół,
ze świątecznym
wzorem, ø 38 cm

Dziadek do orzechów
z pojemnikiem

metalowy, z ceramiczną miseczką
z bambusowym wykończeniem
ø 19 cm, wys. 9 cm

40zł
30zł

Cedzak

metalowy,
ø 21,5 cm, wys. 14 cm

Taca do serwowania

ceramiczna, w kształcie choinki,
z bambusowym uchwytem,
wymiary: 38 x 20 x 3,5 cm

Komplet 2 desek

bambusowe, z uchwytami,
wymiary: 20 x 28 cm
i 24 x 33 cm

20zł

20zł
Deska

bambusowa,
z wygrawerowanym
reniferem,
wymiary:
39 x 27 x 1,5 cm

15zł
Bieżnik

Stolnica

silikonowa, z miarką,
wymiary: 40 x 50 cm

20zł

na stół, w kratę,
wymiary: 35 x 150 cm

17.HCN. 10666 HOHENSTEIN HTTI

50zł

Obrus

bawełniany, z naszytym
wzorem w kratę,
wymiary: 140 x 220 cm

poczuj jakość,
pokochaj cenę

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

oferta od 3.11.2022 do 16.11.2022

Wałek do ciasta

40zł

50zł

drewniany, z częściami
ze stali nierdzewnej,
grawerowany, odciska
na cieście świąteczny wzór

15zł

HIT!

Taca do serwowania
ceramiczna, z bambusowym
uchwytem, ø 26 cm

Komplet do ciasta

w zestawie: duży
kubek kamionkowy,
ø 18 cm, wys. 15 cm,
silikonowa łopatka
i trzepaczka

Komplet wykrawaczy
do ciatek 8 szt.
ze stali nierdzewnej,
z funkcją stempelków

5zł

10zł
25zł

Mata

na stół,
ze świątecznym
wzorem, ø 38 cm

Dziadek do orzechów
z pojemnikiem

metalowy, z ceramiczną miseczką
z bambusowym wykończeniem
ø 19 cm, wys. 9 cm

40zł
30zł

Cedzak

metalowy,
ø 21,5 cm, wys. 14 cm

Taca do serwowania

ceramiczna, w kształcie choinki,
z bambusowym uchwytem,
wymiary: 38 x 20 x 3,5 cm

Komplet 2 desek

bambusowe, z uchwytami,
wymiary: 20 x 28 cm
i 24 x 33 cm

20zł

20zł
Deska

bambusowa,
z wygrawerowanym
reniferem,
wymiary:
39 x 27 x 1,5 cm

15zł
Bieżnik

Stolnica

silikonowa, z miarką,
wymiary: 40 x 50 cm

20zł

na stół, w kratę,
wymiary: 35 x 150 cm

17.HCN. 10666 HOHENSTEIN HTTI

50zł

Obrus

bawełniany, z naszytym
wzorem w kratę,
wymiary: 140 x 220 cm

Sprawdź opinie o naszej ofercie
i podziel się swoim zdaniem na

pepcopl

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI

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

@pepcopl

SH025 175873 TESTEX

15zł

40zł

z nadrukiem,
wymiary: 45 x 45 cm

świąteczna, w kształcie
głowy Mikołaja,
wymiary: 50 x 60 cm

Poduszka

Poszewka

40zł

20zł

Poszewka
100% bawełny

Poduszka

świąteczna,
z motywem Mikołaja,
wymiary: 43 x 43 cm

ze świątecznym
motywem,
wymiary: 45 x 45 cm

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

20zł

Świeca zapachowa
w szklanym pojemniku
z metalową przykrywką,
do wyboru różne
zapachy i kolory,
ø 13,5 cm, wys. 8 cm

dostępne
również:

od

KOC

ze świątecznym nadrukiem,
wymiary: 150 x 200 cm

30zł

SH025 094418 TESTEX

Pudełko

welurowe, z kokardką,
ø 14,5 cm, wys. 14 cm – 10 zł,
ø 17,5 cm, wys. 16 cm – 12 zł

20.HCN.31516 HOHENSTEIN HTTI

10zł

2-pak pudełek

kartonowe, wymiary: 25 x 26 x 24 cm,
w 2-paku ten sam wzór, do wyboru:
ze świątecznym nadrukiem – 10 zł
lub z nadrukiem na licencji Disneya – 12 zł

od

10zł

dostępne
również:

dostępne również 2-paki:

HIT!

Sprawdź opinie o naszej ofercie
i podziel się swoim zdaniem na

pepcopl

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI

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

@pepcopl

SH025 175873 TESTEX

15zł

40zł

z nadrukiem,
wymiary: 45 x 45 cm

świąteczna, w kształcie
głowy Mikołaja,
wymiary: 50 x 60 cm

Poduszka

Poszewka

40zł

20zł

Poszewka
100% bawełny

Poduszka

świąteczna,
z motywem Mikołaja,
wymiary: 43 x 43 cm

ze świątecznym
motywem,
wymiary: 45 x 45 cm

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

20zł

Świeca zapachowa
w szklanym pojemniku
z metalową przykrywką,
do wyboru różne
zapachy i kolory,
ø 13,5 cm, wys. 8 cm

dostępne
również:

od

KOC

ze świątecznym nadrukiem,
wymiary: 150 x 200 cm

30zł

SH025 094418 TESTEX

Pudełko

welurowe, z kokardką,
ø 14,5 cm, wys. 14 cm – 10 zł,
ø 17,5 cm, wys. 16 cm – 12 zł

20.HCN.31516 HOHENSTEIN HTTI

10zł

2-pak pudełek

kartonowe, wymiary: 25 x 26 x 24 cm,
w 2-paku ten sam wzór, do wyboru:
ze świątecznym nadrukiem – 10 zł
lub z nadrukiem na licencji Disneya – 12 zł

od

10zł

dostępne
również:

dostępne również 2-paki:

HIT!

poczuj jakość,
pokochaj cenę

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

oferta od 3.11.2022 do 16.11.2022

HIT!

Dekoracja
domek LED

ceramiczny, wymiary:
13 x 8,5 x 17,5 cm,
baterie w zestawie

25zł
dostępna
również:

7zł

Sztuczny
kwiat

poinsecja, na piku,
wys. 20 cm

15zł
Świecznik

ceramiczny,
w kształcie Mikołaja,
na tealighty,
wymiary: 12 x 8 x 17,5 cm

7zł

Zawieszka

szklana, do wyboru:
Mikołaj, wymiary: 6 x 11 cm,
lub bałwanek,
wymiary: 7 x 12 cm

20zł

Bombki 16 szt.

dekorowane, w zestawie
różne kształty,
podłużne, ø 6 cm, wys. 15 cm
i okrągłe, ø 6 cm

10zł

Zawieszki 6 szt.
w kształcie cukrowych
lasek, wys. 13 cm

15zł

Bombki 6 szt.
dekorowane,
ø 8 cm

poczuj jakość,
pokochaj cenę

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

oferta od 3.11.2022 do 16.11.2022

HIT!

Dekoracja
domek LED

ceramiczny, wymiary:
13 x 8,5 x 17,5 cm,
baterie w zestawie

25zł
dostępna
również:

7zł

Sztuczny
kwiat

poinsecja, na piku,
wys. 20 cm

15zł
Świecznik

ceramiczny,
w kształcie Mikołaja,
na tealighty,
wymiary: 12 x 8 x 17,5 cm

7zł

Zawieszka

szklana, do wyboru:
Mikołaj, wymiary: 6 x 11 cm,
lub bałwanek,
wymiary: 7 x 12 cm

20zł

Bombki 16 szt.

dekorowane, w zestawie
różne kształty,
podłużne, ø 6 cm, wys. 15 cm
i okrągłe, ø 6 cm

10zł

Zawieszki 6 szt.
w kształcie cukrowych
lasek, wys. 13 cm

15zł

Bombki 6 szt.
dekorowane,
ø 8 cm

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

Świeca
zapachowa

w szklanym pojemniku
z przykrywką,
ø 18 cm, wys. 13 cm

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

40zł

25zł

Koszula
100% wiskozy

HIT!

Rękawiczki lub czapka z pomponem

damskie lub męskie, z dzianiny, z motywem świątecznym,
do wyboru: rękawiczki, umożliwiające
korzystanie ze smartfona – 15 zł,
lub czapka – 20 zł, rozmiar uniwersalny

zapinana pod szyją
na guziki,
z paseczkami
do wywinięcia
rękawów i z falbaną
na dole,
z nadrukiem,
rozmiary: 36-46

od

15zł

30zł

25zł

Legginsy

z ozdobnymi
guziczkami
przy kieszeniach,
rozmiary: S-XXL

Zestaw prezentowy

w zestawie: dyfuzor zapachowy z patyczkami
i 2 świece w szkle, w eleganckim pudełku,
wymiary: 21 x 8,5 x 18 cm

od

15zł

10zł

Dyfuzor zapachowy

w szklanym pojemniku, z patyczkami,
w prezentowym pudełku, do wyboru:
o zapachu jemioły i jodły, poj. 80 ml – 15 zł,
o zapachu herbaty żurawinowej, poj. 200 ml – 35 zł

Świeca
zapachowa

w szklanym pojemniku, w prezentowym pudełku,
zapachy do wyboru: jabłko z cynamonem
lub jemioła z jodłą

17zł

Bluza
dostępny
również:

40zł

Zestaw 3 świeczek
zapachowych

w szklanych pojemnikach,
w prezentowym pudełku,
zapachy do wyboru:
karmel z czekoladą lub kawa
z syropem klonowym

Legginsy

z nadrukiem w kratę,
rozmiary: S-XXL

bawełniana, damska, z nadrukiem
Myszki Minnie, rozmiary: S-XXL

Sweter

z miękkiej dzianiny
ze strukturalnym
wzorem i z lureksową
nitką, rozmiary:
S-XXL

30zł

50zł

Bluza 100% bawełny

męska, z nadrukiem
na licencji The Simpsons,
rozmiary: M-XXL

50zł

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

Świeca
zapachowa

w szklanym pojemniku
z przykrywką,
ø 18 cm, wys. 13 cm

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

40zł

25zł

Koszula
100% wiskozy

HIT!

Rękawiczki lub czapka z pomponem

damskie lub męskie, z dzianiny, z motywem świątecznym,
do wyboru: rękawiczki, umożliwiające
korzystanie ze smartfona – 15 zł,
lub czapka – 20 zł, rozmiar uniwersalny

zapinana pod szyją
na guziki,
z paseczkami
do wywinięcia
rękawów i z falbaną
na dole,
z nadrukiem,
rozmiary: 36-46

od

15zł

30zł

25zł

Legginsy

z ozdobnymi
guziczkami
przy kieszeniach,
rozmiary: S-XXL

Zestaw prezentowy

w zestawie: dyfuzor zapachowy z patyczkami
i 2 świece w szkle, w eleganckim pudełku,
wymiary: 21 x 8,5 x 18 cm

od

15zł

10zł

Dyfuzor zapachowy

w szklanym pojemniku, z patyczkami,
w prezentowym pudełku, do wyboru:
o zapachu jemioły i jodły, poj. 80 ml – 15 zł,
o zapachu herbaty żurawinowej, poj. 200 ml – 35 zł

Świeca
zapachowa

w szklanym pojemniku, w prezentowym pudełku,
zapachy do wyboru: jabłko z cynamonem
lub jemioła z jodłą

17zł

Bluza
dostępny
również:

40zł

Zestaw 3 świeczek
zapachowych

w szklanych pojemnikach,
w prezentowym pudełku,
zapachy do wyboru:
karmel z czekoladą lub kawa
z syropem klonowym

Legginsy

z nadrukiem w kratę,
rozmiary: S-XXL

bawełniana, damska, z nadrukiem
Myszki Minnie, rozmiary: S-XXL

Sweter

z miękkiej dzianiny
ze strukturalnym
wzorem i z lureksową
nitką, rozmiary:
S-XXL

30zł

50zł

Bluza 100% bawełny

męska, z nadrukiem
na licencji The Simpsons,
rozmiary: M-XXL

50zł

poczuj jakość,
pokochaj cenę

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

oferta od 3.11.2022 do 16.11.2022
Bluzka

dziewczęca, pokryta cekinami
z efektem holograficznym,
z lekko bufiastymi rękawkami,
rozmiary: 134-170 cm

25zł

30zł

Sukienka

dziewczęca, welurowa, z zapięciem
z tyłu, bufiastymi rękawami,
odcięciem i marszczeniem w pasie,
rozmiary: 104-134 cm

40zł

Dżinsy

chłopięce, typu joggery,
z wiązaniem w pasie,
kieszeniami i gumkami
w dole nogawek,
rozmiary: 134-170 cm

HIT!

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

10zł

20zł

Spodnie dresowe
100% bawełny

25zł
Spódnica

Koszula 100% bawełny

dziewczęca,
marszczona
w pasie,
z materiału
z efektem skóry,
rozmiary:
134-170 cm

chłopięca, z kołnierzykiem,
zapinana na guziki, gładka,
rozmiary: 134-170 cm

Koszula 100% bawełny
chłopięca, z kołnierzykiem,
zapinana na guziki,
ze świątecznym nadrukiem,
rozmiary: 104-134 cm

Legginsy

dziewczęce, welurowe,
z brokatowym efektem,
rozmiary: 104-134 cm

17zł

12zł
Koszulka

dziewczęca, z owalnym
wykończeniem pod szyją
i tiulowymi falbankami
na ramionach,
rozmiary: 104-134 cm

35zł

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

20zł
Spódniczka
dziewczęca,
z błyszczącymi
zakładkami,
z gumką w pasie,
rozmiary:
104-134 cm

25zł

15zł

Koszulka
100% bawełny

Koszulka
100% bawełny
dziewczęca,
z kołnierzykiem
ozdobionym
koronką, gładka,
rozmiary:
104-134 cm

10zł

chłopięca, ze świątecznym
nadrukiem, rozmiary:
104-134 cm

30zł

Spodnie

98% bawełny i 2% elastanu,
chłopięce, eleganckie,
z wiązaniem w pasie,
kieszeniami i wywinięciem
w dole nogawek,
gładkie, rozmiary:
104-134 cm

20zł

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

poczuj jakość,
pokochaj cenę

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

oferta od 3.11.2022 do 16.11.2022
Bluzka

dziewczęca, pokryta cekinami
z efektem holograficznym,
z lekko bufiastymi rękawkami,
rozmiary: 134-170 cm

25zł

30zł

Sukienka

dziewczęca, welurowa, z zapięciem
z tyłu, bufiastymi rękawami,
odcięciem i marszczeniem w pasie,
rozmiary: 104-134 cm

40zł

Dżinsy

chłopięce, typu joggery,
z wiązaniem w pasie,
kieszeniami i gumkami
w dole nogawek,
rozmiary: 134-170 cm

HIT!

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

10zł

20zł

Spodnie dresowe
100% bawełny

25zł
Spódnica

Koszula 100% bawełny

dziewczęca,
marszczona
w pasie,
z materiału
z efektem skóry,
rozmiary:
134-170 cm

chłopięca, z kołnierzykiem,
zapinana na guziki, gładka,
rozmiary: 134-170 cm

Koszula 100% bawełny
chłopięca, z kołnierzykiem,
zapinana na guziki,
ze świątecznym nadrukiem,
rozmiary: 104-134 cm

Legginsy

dziewczęce, welurowe,
z brokatowym efektem,
rozmiary: 104-134 cm

17zł

12zł
Koszulka

dziewczęca, z owalnym
wykończeniem pod szyją
i tiulowymi falbankami
na ramionach,
rozmiary: 104-134 cm

35zł

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

20zł
Spódniczka
dziewczęca,
z błyszczącymi
zakładkami,
z gumką w pasie,
rozmiary:
104-134 cm

25zł

15zł

Koszulka
100% bawełny

Koszulka
100% bawełny
dziewczęca,
z kołnierzykiem
ozdobionym
koronką, gładka,
rozmiary:
104-134 cm

10zł

chłopięca, ze świątecznym
nadrukiem, rozmiary:
104-134 cm

30zł

Spodnie

98% bawełny i 2% elastanu,
chłopięce, eleganckie,
z wiązaniem w pasie,
kieszeniami i wywinięciem
w dole nogawek,
gładkie, rozmiary:
104-134 cm

20zł

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

Sprawdź opinie o naszej ofercie
i podziel się swoim zdaniem na
dostępne warianty:

pepcopl

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

@pepcopl

40zł

porusza się

nagrywa i odtwarza
nagranie

70zł

Powtarzający
pluszak

Lalka Barbie Lodziarnia
w zestawie: lalka Barbie,
wys. ok. 30,5 cm, 2 kolory masy
plastycznej, 2 miski, 2 rożki, 2 łyżki,
3 ozdobne nakładki, uchwyt
na rożek i kasa, dla dzieci
powyżej 3 lat

do wyboru: chomik,
małpka lub papuga,
z funkcją nagrywania dźwięku,
odtwarzania oraz ruchu,
dla dzieci powyżej 2 lat,
baterie w zestawie

Głowa do czesania

w zestawie akcesoria
do stylizacji włosów,
dla dzieci powyżej 3 lat

Mata z autami-zwierzątkami
w zestawie: mata, znaki drogowe
i 3 pojazdy w kształcie zwierzątek,
wymiary maty: 145 x 98 cm,
dla dzieci powyżej 2 lat

60zł

dostępna
również:

HIT!

Para królewska
Enchantimals

40zł

w zestawie: 2 lalki,
2 zwierzątka i akcesoria,
dla dzieci powyżej 4 lat

60zł

dostępna
również:

80zł

Zestaw 12 kucyków

w różnych kolorach i różnej wielkości,
z akcesoriami, dla dzieci powyżej 3 lat

70zł

60zł
Lalka bobas
w nosidełku

dla dzieci powyżej 2 lat

Lalka z szafą Moya Mia

w zestawie: lalka, akcesoria, dodatkowa
sukienka i szafa z otwieranymi drzwiami,
z półeczkami, dla dzieci powyżej 3 lat

Zestaw gumek Moon Loom

do samodzielnego wykonania bransoletek, w zestawie:
2 zestawy do zaplatania, haczyk, woreczek z klipsami,
1800 gumek i instrukcja, dla dzieci powyżej 6 lat

40zł

Sprawdź opinie o naszej ofercie
i podziel się swoim zdaniem na
dostępne warianty:

pepcopl

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

@pepcopl

40zł

porusza się

nagrywa i odtwarza
nagranie

70zł

Powtarzający
pluszak

Lalka Barbie Lodziarnia
w zestawie: lalka Barbie,
wys. ok. 30,5 cm, 2 kolory masy
plastycznej, 2 miski, 2 rożki, 2 łyżki,
3 ozdobne nakładki, uchwyt
na rożek i kasa, dla dzieci
powyżej 3 lat

do wyboru: chomik,
małpka lub papuga,
z funkcją nagrywania dźwięku,
odtwarzania oraz ruchu,
dla dzieci powyżej 2 lat,
baterie w zestawie

Głowa do czesania

w zestawie akcesoria
do stylizacji włosów,
dla dzieci powyżej 3 lat

Mata z autami-zwierzątkami
w zestawie: mata, znaki drogowe
i 3 pojazdy w kształcie zwierzątek,
wymiary maty: 145 x 98 cm,
dla dzieci powyżej 2 lat

60zł

dostępna
również:

HIT!

Para królewska
Enchantimals

40zł

w zestawie: 2 lalki,
2 zwierzątka i akcesoria,
dla dzieci powyżej 4 lat

60zł

dostępna
również:

80zł

Zestaw 12 kucyków

w różnych kolorach i różnej wielkości,
z akcesoriami, dla dzieci powyżej 3 lat

70zł

60zł
Lalka bobas
w nosidełku

dla dzieci powyżej 2 lat

Lalka z szafą Moya Mia

w zestawie: lalka, akcesoria, dodatkowa
sukienka i szafa z otwieranymi drzwiami,
z półeczkami, dla dzieci powyżej 3 lat

Zestaw gumek Moon Loom

do samodzielnego wykonania bransoletek, w zestawie:
2 zestawy do zaplatania, haczyk, woreczek z klipsami,
1800 gumek i instrukcja, dla dzieci powyżej 6 lat

40zł

poczuj jakość,
pokochaj cenę

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

oferta od 3.11.2022 do 16.11.2022

35zł

60zł

Zestaw z torem Teamsterz
w zestawie: tor samochodowy
i pojazd zmieniający
kolor w wodzie,
dla dzieci powyżej
3 lat

HIT!

Auto

zdalnie sterowane, skala 1:20, ze światłami
i ruchomym zawieszeniem, dla dzieci powyżej 3 lat,
baterie są sprzedawane oddzielnie

60zł

Zestaw 10 aut
Teamsterz

metalowe, w zestawie różne
modele samochodów,
dla dzieci powyżej 3 lat

50zł

Gra Latające piłki

100zł

Dinozaur

chodzi, rusza głową,
wydaje dźwięki,
wymiary: 44,5 x 25,4 cm,
dla dzieci powyżej 3 lat,
baterie w zestawie

Parking w walizce Teamsterz

składany, z rączką, w zestawie samochodzik,
dla dzieci powyżej 3 lat

80zł

70zł

Auto Teamsterz

w kształcie rekina,
świeci, wydaje dźwięk,
dla dzieci powyżej 3 lat,
baterie w zestawie

80zł

Traktor

z przyczepką, zdalnie sterowany,
na gumowych kołach, dla dzieci powyżej 6 lat,
baterie są sprzedawane oddzielnie

zręcznościowa, polega na zestrzeliwaniu styropianowych piłek
unoszących się w powietrzu dzięki nadmuchowi z urządzenia,
w zestawie: 2 pistolety, 10 strzałek, 10 piłek, kabel USB,
dla dzieci powyżej 8 lat

Zabawka pluszowa

do wyboru: dinozaur lub żyrafa,
wys. 60 cm, dla dzieci powyżej
12 miesięcy

50zł

poczuj jakość,
pokochaj cenę

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

oferta od 3.11.2022 do 16.11.2022
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Skorzystaj z komfortowych zakupów! Masz 30 dni
na zmianę zdania i zwrot zakupionych produktów*

15zł

10zł

Poszewka

z wypukłym wzorem,
różne kolory,
wymiary: 40 x 40 cm

mechanizm
wirujący

2-pak poszewek

wygodne
zapinanie
na klipsy

zestaw w 1 kolorze,
dostępne różne
kolory zestawów,
wymiary: 40 x 40 cm

Poszewka

różne wzory i kolory,
wymiary: 40 x 40 cm

15zł

Poszewka

różne kolory,
wymiary: 40 x 40 cm

12zł
bezdotykowe
odsączanie

130zł

wygoda
i higiena

Mop obrotowy Vileda Ultramax Turbo
z wiadrem

do łatwego i dokładnego sprzątania bez detergentów,
z wygodną obrotową główką ułatwiającą manewrowanie
i wkładem do mopa z 2 rodzajami mikrowłókien
niepozostawiających smug, w zestawie: teleskopowy drążek,
stopa, wkład i wiadro, dł. drążka: po złożeniu 55 cm,
rozłożony 122 cm, ze stopą 130 cm, wymiary stopy: 34 x 10 cm,
wymiary wiadra: 49 x 29 x 31,5 cm
Bądź na bieżąco:

Poszewka

z frędzlami, różne kolory,
wymiary: 45 x 45 cm

25zł

Poznaj nowe produkty:

Kupuj bez obaw!
Masz 30-dniowe
prawo do zwrotu

poczuj jakość,
pokochaj cenę

pepcopl

@pepcopl

pepco.pl

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel.: +48 61 62 88 999
e-mail: klient@pepco.eu

doładowania kart
telefonicznych krajowych
i zagranicznych

elektroniczne
karty
podarunkowe

* Regulamin zwrotów
dostępny na www.pepco.pl

Oferta w poszczególnych sklepach może różnić się pod względem ilości
i dostępności asortymentu. Niektóre produkty będą w sprzedaży jedynie
w wybranych sklepach. Zdjęcia prezentują przykładowe wzory produktów
i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.
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Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie
ding.pl

