Kraina
zabawek
poczuj jakość,
pokochaj cenę

HIT!

Namiot
do zabawy

sam się rozkłada,
z nadrukiem Psi Patrol
lub Świnka Peppa,
wymiary: 75 x 75 x 90 cm

50zł
Dostępne
ZE ŚWINKĄ PEPPĄ!

Zabawka
do puszczania
baniek

Psi Patrol lub Świnka Peppa,
z płynem 118 ml w zestawie,
dla dzieci powyżej 3 lat

40zł

Oferta ważna od 19.05.2022 do 1.06.2022 lub do wyczerpania zapasów.

poczuj jakość,
pokochaj cenę

oferta od 19.05.2022 do 1.06.2022

70zł
Lalka Barbie

z basenem ze zjeżdżalnią
i akcesoriami, dla dzieci
powyżej 3 lat

60zł

Lalka
w motorówce
unoszącej się
na wodzie,
dla dzieci
powyżej 3 lat

Masa plastyczna

Statek piracki

zestaw do wyboru: do zabawy w fryzjera
lub do przygotowania grilla, w komplecie
4 pojemniki z masą i akcesoria

do zabawy w wannie,
z ruchomymi elementami,
armatką tryskającą
wodą i 2 piłkami, dla dzieci
powyżej 12 miesięcy

40zł

40zł

dostępna
również:

40zł
Lalka bobas

50zł

Świnka Peppa
lub George

pluszowe, w wakacyjnych
ubrankach, wys. 50 cm

pije i korzysta z nocnika,
w zestawie: butelka,
śliniaczek i nocnik,
dla dzieci powyżej
18 miesięcy

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

HIT!

dostępny również:

50zł

Zestaw Hot Wheels

do wyboru: City Rajdowa Myjnia lub
Monster Trucks Kaskaderskie Lądowanie,
w zestawie pojazd,
dla dzieci powyżej 4 lat

60zł

Autobus

z dźwiękiem i światłami,
z napędem frykcyjnym,
dł. 45 cm, baterie
w zestawie, dla dzieci
powyżej 3 lat

80zł
Hulajnoga

3-kołowa, z regulacją
wysokości kierownicy,
piankowymi rączkami,
maksymalne obiążenie
do 50 kg
dostępna również:

30zł
Badminton

w zestawie: 2 świecące rakiety, wymiary: 26,5 x 29 x 2,5 cm,
i 3 świecące lotki, wymiary: 12 x 8,5 x 8,5 cm,
do wyboru: zielone lub pomarańczowe, baterie w zestawie

Orka lub dinozaur

pluszowe, do wyboru:
orka, dł. 60 cm, dinozaur, wys. 55 cm,
dla dzieci powyżej 12 miesięcy

50zł

40zł

Chodzący dinozaur

wydający dźwięki i poruszający głową
i ogonem, wymiary: 30,5 x 17,5 cm,
dla dzieci powyżej 3 lat,
baterie w zestawie

Sprawdź opinie o naszej ofercie
i podziel się swoim zdaniem na
Książeczka

pepcopl

@pepcopl

20zł

dostępny
również komplet:

składana w harmonijkę,
z kontrastowymi i kolorowymi
rysunkami na licencji Disneya,
dla dzieci powyżej 3 miesięcy

2-pak body

12zł

100% bawełny
lub z jej wysoką
zawartością,
niemowlęce,
dziewczęce,
z falbankami
na ramionach,
z nadrukiem,
różne wzory w zestawie,
rozmiary: 62-92 cm

dostępna
również:

‘organic’
Certified by USB
TEX2765

20zł

10zł

Komplet niemowlęcy
100% bawełny

Legginsy*

dziewczęcy, w zestawie: koszulka
z nadrukiem i szorty z ażurowym haftem
i kokardką, do wyboru: z nadrukiem
kotki Marie lub Myszki Minnie, rozmiary: 74-98 cm

95% bawełny organicznej
i 5% elastanu,
niemowlęce, dziewczęce,
z prążkowanej dzianiny,
z naszywką,
rozmiary: 56-86 cm

Komplet niemowlęcy
100% bawełny
chłopięcy, w zestawie:
koszulka i szorty,
z nadrukiem do wyboru:
Lilo i Stitch lub
Myszka Miki,
rozmiary: 74-98 cm

25zł

20zł

2-pak body*

dostępny
również komplet:

17zł
dostępne
również:

20zł

Komplet
niemowlęcy
100% bawełny

chłopięcy,
w zestawie: body z nadrukiem i szorty
z guziczkami, rozmiary: 56-86 cm

© Disney

* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

95% bawełny i 5% elastanu, niemowlęce,
chłopięce, z nadrukiem Myszki Miki,
różne wzory w zestawie, rozmiary: 62-92 cm

Karty

na sznureczku, z kontrastowymi
i kolorowymi rysunkami
na licencji Disneya,
dla dzieci powyżej
3 miesięcy

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

8zł

Top 100% bawełny
chłopięcy, 4-kolorowy,
rozmiary: 104-134 cm

15zł

Spodnie dresowe

z wysoką zawartością bawełny,
z wiązaniem w pasie i kieszeniami,
gładkie, rozmiary: 104-134 cm

15zł

HIT!

Koszulka 100% bawełny

chłopięca, z naszywkami na ramionach
i z nadrukiem licencji Scooby-Doo,
rozmiary: 104-134 cm

Szorty

z mikrofibry, chłopięce, z kieszeniami
i paskiem z przeplotem,
z nadrukiem licencji Scooby-Doo,
rozmiary: 104-134 cm

15zł
dostępna
również:

8zł

Komplet
top i szorty
100% bawełny

chłopięcy, z nadrukiem,
rozmiary: 104-134 cm

Koszulka
100% bawełny

20zł

10zł
Szorty*

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

* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

chłopięca,
z nadrukiem,
rozmiary: 104-134 cm

poczuj jakość,
pokochaj cenę

oferta od 19.05.2022 do 1.06.2022
Sukienka 100% bawełny

20zł

Komplet*
100% bawełny

dziewczęcy, w zestawie top
z nadrukiem i szorty z kokardką,
gładkie, rozmiary: 104-134 cm

20zł

* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

z falbankami na ramiączkach,
odcięciem i marszczeniem,
zapinana na guziki, gładka,
rozmiary: 104-134 cm

Top
100% bawełny

dziewczęcy, z frędzlami
na dole, z nadrukiem
licencji Psi Patrol,
rozmiary: 104-134 cm

15zł

15zł
Legginsy

95% bawełny i 5% elastanu,
dziewczęce, z nadrukiem
licencji Psi Patrol,
rozmiary: 104-134 cm

Szorty

98% bawełny i 2% elastanu,
dziewczęce, z wiązaniem
w pasie i kieszeniami,
z nadrukiem licencji Psi Patrol,
rozmiary: 104-134 cm

15zł

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

Kapelusz

dziewczęcy, z dużym rondem,
neonowymi detalami
i ozdobnym sznureczkiem,
rozmiar uniwersalny

HIT!

15zł
10zł

Szorty

z mikrofibry, dziewczęce,
z wiązaniem w pasie, z nadrukiem,
rozmiary: 134-170 cm

20zł

Top
100% bawełny

chłopięcy, z nadrukiem
licencji Jurassic World,
rozmiary: 134-170 cm

10zł

Koszulka
100% bawełny

chłopięca, z nadrukiem,
rozmiary: 134-170 cm

dostępna
również:

30zł

Szorty dżinsowe

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

20zł

Sukienka
100% wiskozy

z dekoltem odsłaniającym
ramiona i luźnymi rękawkami,
z nadrukiem,
rozmiary 134-170 cm

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

40zł
Sukienka
100% wiskozy
na ramiączkach,
z nadrukiem,
odcięciem
i marszczeniem
w pasie,
rozmiary: 36-44

Koszulka
100% bawełny
damska,
z delikatnym haftem,
rozmiary: S-XXXL

25zł

Szorty

z dodatkiem lnu,
damskie,
o luźnym kroju,
z paskiem
i kieszeniami,
z nadrukiem,
rozmiary: 34-42

30zł
30zł

Koszula
100% wiskozy

damska, z dekoltem V,
kieszeniami i paseczkiem
do podwinięcia rękawów,
zapinana na guziki,
z nadrukiem licencji
Looney Tunes,
rozmiary: 36-46

25zł

Koszulka
100% bawełny

damska, z nadrukiem licencji Looney Tunes,
rozmiary: S-XXXL

30zł

Szorty
100% bawełny

damskie, o luźnym kroju,
z kieszeniami, rozmiary: 34-42

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

35zł

Piżama 100% bawełny

HIT!
Piżama

męska, w zestawie gładka koszulka
z kieszonką z nadrukiem i szorty
z tkaniny z nadrukiem,
rozmiary: M-XXL

99% bawełny i 1% wiskozy,
damska, ozdobiona falbankami
przy dekolcie i przy
nogawkach, gładka,
rozmiary: S-XL

30zł

Szlafrok

damski, satynowy, z wiązaniem,
z nadrukiem, rozmiary: S/M, L/XL

30zł

50zł

Koszula
nocna
damska,
z mikrofibry
i kwiatowej
koronki,
rozmiary:
S-XXL

35zł

Koszula nocna
damska, satynowa,
z nadrukiem,
rozmiary: S-XXL

8zł

Maska do spania
satynowa, z nadrukiem,
rozmiar uniwersalny

poczuj jakość,
pokochaj cenę

oferta od 19.05.2022 do 1.06.2022

Piżama
100% bawełny

chłopięca, z nadrukiem
licencji Jurassic World,
rozmiary: 92-128 cm

20zł

30zł

Piżama
100% bawełny

chłopięca, z nadrukiem
licencji Jurassic World,
rozmiary: 134-176 cm

Top
2111238 Centexbel

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

8zł

95% bawełny
i 5% elastanu,
dziewczęcy, z szeroką
gumką na dole,
z nadrukiem,
rozmiary: 134-176 cm

12zł

3-pak stopek

bawełniane, z dodatkiem elastanu,
dziewczęce, z motywami licencji
Lilo i Stitch, różne wzory w zestawie,
rozmiary: 31-38

© Disney

2-pak szortów

95% bawełny i 5% elastanu,
dziewczęce, z szeroką gumką
w pasie, z nadrukiem, różne wzory
w zestawie, rozmiary: 134-176 cm

12zł
2111238 Centexbel

30zł

Piżama
100% bawełny

dziewczęca, w zestawie
koszulka z nadrukiem
licencji Lilo i Stitch
i gładkie szorty,
rozmiary: 134-176 cm

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

HIT!

Koc

z nadrukiem Myszki Miki
lub Myszki Minnie,
wymiary: 130 x 170 cm

SH025 126239 TESTEX

30zł

15zł

Kosz składany

10zł

z nadrukiem Myszki Miki
lub Myszki Minnie,
wymiary: 35 x 35 x 55 cm

Pudełko składane

30zł

z nadrukiem Myszki Miki
lub Myszki Minnie,
wymiary: 30 x 30 x 30 cm

Poduszka

z nadrukiem Myszki Minnie,
wymiary: 45 x 45 cm

30zł

dostępne
również:

Pudełko

bambusowe, do wyboru:
z nadrukiem Myszki Minnie
lub Myszki Miki, wymiary: 24 x 12 x 7 cm

SH025 126239 TESTEX

35zł

© Disney

Puf składany*

z miejscem na przechowywanie,
z nadrukiem Myszki Minnie lub Myszki Miki,
wymiary: 31 x 31 x 31 cm

* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

dostępny również:

Prezenty dla Mamy
Skrzynka

z zawieszką z serduszkiem,
wymiary do wyboru:
25 x 15 x 14 cm – 15 zł,
30 x 20 x 16 cm – 25 zł

8zł

od

Zestaw
kolczyków

15zł

dostępne
również:

6 par, do wyboru:
w kolorze złotym
lub srebrnym,
różne wzory
w zestawie

12zł

Ramka
na zdjęcie

o wymiarach: 13 x 18 cm

20zł

dostępna
również:

Świeca
zapachowa

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

dostępne
również:

dostępne
również:

od

7zł

Świeca

30zł

w kwadratowym szklanym
pojemniku, o zapachu:
Cranberry Tea, White Scent
lub Guare Lychee Mocktail,
do wyboru wymiary:
8 x 8 x 8 cm – 7 zł,
10 x 10 x 10 cm – 15 zł,
12 x 12 x 12 cm – 20 zł

Wazon

szklany,
wys. 30 cm

Bądź na bieżąco:

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. Możliwe jest wystąpienie błędów w druku, co może
wpłynąć na rozbieżność między cenami podanymi w gazetce a cenami w sklepie.

Sprawdź gazetki
ulubionych sieci na stronie
ding.pl

