
8zł

 od

8zł

 od

Koszulka 
lub legginsy
dziewczęce, z nadrukiem, 
do wyboru:
koszulka 100% bawełny, 
rozmiary: 104-134 cm – 8 zł, 
134-170 cm – 10 zł,
legginsy 95% bawełny 
i 5% elastanu, 
rozmiary: 104-134 cm – 8 zł, 
134-170 cm – 10 zł

Koszulka, bluza 
lub spodnie dresowe 

100% bawełny
chłopięce, 

z nadrukiem, do wyboru:
rozmiary: 104-134 cm, 

koszulka – 8 zł, 
spodnie – 15 zł, 

rozmiary: 134-170 cm, 
bluza – 20 zł, 

spodnie – 20 zł

Powrót 
do szkoły

HIT!

poczuj jakość, 
    pokochaj cenę

Oferta ważna od 25.08.2022 do 7.09.2022 lub do wyczerpania zapasów.
W niedzielę 28 sierpnia sklepy będą otwarte.



15 zł15 zł

8 zł 8 zł

15 zł10 zł

10 zł

20 zł

Bluza 
lub spodnie 
dresowe 
100% bawełny
chłopięce, z nadrukiem, 
rozmiary: 104-134 cm, 
do wyboru: bluza – 15 zł 
lub spodnie 
z wiązaniem w pasie 
i kieszeniami – 15 zł

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

Legginsy
95% bawełny 

i 5% elastanu,
dziewczęce, 

z nadrukiem, 
rozmiary: 

104-134 cm

Koszulka 
100% bawełny

chłopięca, z nadrukiem, 
rozmiary: 134-170 cm 

Bluza
95% bawełny i 5% elastanu, 
dziewczęca, z nadrukiem, 
rozmiary: 104-134 cm 

Bluza
95% bawełny

i 5% elastanu, 
dziewczęca, 
z nadrukiem, 

rozmiary: 
104-134 cm

Spodnie dresowe 100% bawełny
chłopięce, z wiązaniem w pasie, kieszeniami i nadrukiem, rozmiary: 134-170 cm

Koszulka 
100% bawełny
chłopięca, z nadrukiem, 
rozmiary: 134-170 cm

oferta od 25.08.2022 do 7.09.2022
poczuj jakość, 
     pokochaj cenę



8 zł

20 zł

10 zł

10 zł

20 zł

15 zł

20 zł

Bluza lub spodnie 
dresowe 
100% bawełny
chłopięce, z nadrukiem, 
rozmiary: 104-134 cm, 
do wyboru: bluza – 15 zł 
lub spodnie 
z wiązaniem w pasie 
i kieszeniami – 15 zł

Bluza 
100% 
bawełny
dziewczęca, 
z nadrukiem, 
rozmiary: 
134-170 cm

Bluza 
100% bawełny
chłopięca, z nadrukiem, 
rozmiary: 134-170 cm

Spodnie 
dresowe 

100% bawełny
chłopięce, z wiązaniem 

w pasie, kieszeniami 
i nadrukiem, 

rozmiary: 134-170 cm

Koszulka 
100% bawełny 
dziewczęca, 
z nadrukiem, 
rozmiary: 134-170 cm

Legginsy
95% bawełny 
i 5% elastanu
dziewczęce, 
z nadrukiem, 
rozmiary: 134-170 cm

Koszulka 
100% bawełny 
lub legginsy
dziewczęce, z nadrukiem, 
rozmiary: 104-134 cm, 
do wyboru: koszulka – 8 zł 
lub legginsy 95% bawełny
i 5% elastanu – 8 zł

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



35 zł

30 zł

30 zł

30 zł

12 zł

Spodnie 
dresowe 
chłopięce 
z kieszeniami, gładkie, 
rozmiary: 104-134 cm

10 zł

30 zł

25 zł

Buty 
zapinane na rzepy, do wyboru: 

dziewczęce, rozmiary: 22-31, 
lub chłopięce, rozmiary: 22-32

Legginsy
95% bawełny i 5% elastanu,

dziewczęce, z nadrukiem 
na kolanach, 

rozmiary: 104-134 cm

2-pak spodni 
dresowych 
100% bawełny
dziewczęce, 
z wiązaniem w pasie 
i kieszeniami, 
rozmiary: 104-134 cm

12 zł
Koszulka 
100% bawełny
dziewczęca, z nadrukiem, 
rozmiary: 104-134 cm

Bluza 100% bawełny
chłopięca, z nadrukiem, 
rozmiary: 104-134 cm

2-pak koszulek 
100% bawełny

chłopięce, z nadrukiem na licencji 
Chip i Dale, różne wzory w zestawie, 

rozmiary: 104-134 cm

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

Spodnie
98% bawełny i 2% elastanu, 
chłopięce, z kieszeniami, 
rozmiary: 104-134 cm

dostępna 
również:

w 2-paku 
również:

w 2-paku 
również:

Sprawdź opinie o naszej ofercie 
i podziel się swoim zdaniem na

@pepcoplpepcopl



12 zł

35 zł

20 zł

25 zł

40 zł

17 zł

15 zł

40 zł
Koszulka 

100% bawełny
chłopięca, z nadrukiem w paski, 

rozmiary: 104-134 cm

Bluza z kapturem 
100% bawełny
chłopięca, zapinana 
na suwak, 
z kieszeniami, gładka, 
rozmiary: 134-170 cm

Legginsy
95% bawełny 
i 5% elastanu,
dziewczęce, 
ocieplane,
z nadrukiem, 
rozmiary: 
134-170 cm

Sweter
dziewczęcy, z miękkiej 

dzianiny, 
ze wzorem w chmury, 
rozmiary: 104-134 cm 

Sweter 
dziewczęcy, 

z miękkiej dzianiny, 
ze wzorem w paski, 

rozmiary: 134-170 cm 

Koszulka 
100% bawełny
chłopięca, z nadrukiem, 
rozmiary: 134-170 cm

Legginsy
95% bawełny 
i 5% elastanu,
dziewczęce, 
z nadrukiem, 
rozmiary: 
134-170 cm

Dżinsy
bawełniane, z dodatkiem 
elastanu, chłopięce, 
z kieszeniami, 
rozmiary: 134-170 cm

HIT!

dostępna 
również:

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



30 zł

25 zł

25 zł

17 zł

20 zł

17 zł
Piżama 

100% 
bawełny

chłopięca, 
w zestawie: 

koszulka 
z nadrukiem 

i gładkie 
spodnie, 
rozmiary: 

92-128 cm

Piżama 
100% bawełny
chłopięca, z nadrukiem, 
rozmiary: 134-176 cm

2-pak szortów
95% bawełny organicznej 
i 5% elastanu, chłopięce, 
z nadrukiem,
różne wzory w zestawie, 
rozmiary: 92-128 cm

2-pak szortów
95% bawełny organicznej i 5% elastanu, 

chłopięce, z nadrukiem, różne wzory 
w zestawie, rozmiary: 134-164 cm

Piżama 100% bawełny
chłopięca, w zestawie: 

koszulka z nadrukiem 
i gładkie spodnie,

 rozmiary: 134-164 cm

Piżama 100% bawełny
chłopięca, z nadrukiem, 
rozmiary: 92-128 cm

oferta od 25.08.2022 do 7.09.2022
poczuj jakość, 
     pokochaj cenę

Certi� ed by ECOCERT
224049/1226442/1

‘organic’

Certi� ed by ECOCERT
224049/1226442/1

‘organic’



12 zł

10 zł

17 zł

25 zł

25 zł

30 zł

4-pak skarpetek
z wysoką zawartością bawełny i elastanem, 
dziewczęce, różne wzory w zestawie, 
rozmiary: 31-38

4-pak skarpetek
z wysoką zawartością bawełny i elastanem, 
dziewczęce, różne wzory w zestawie, 
rozmiary: 23-30

Piżama* 
100% 

bawełny
dziewczęca, 
w zestawie: 

koszulka 
z nadrukiem 

i gładkie spodnie, 
rozmiary: 

92-128 cm

Piżama
100% bawełny
dziewczęca, z nadrukiem, 
rozmiary: 
92-128 cm

Piżama 100% bawełny
dziewczęca, w zestawie: 
koszulka z nadrukiem 
i gładkie spodnie, 
rozmiary: 134-164 cm

Piżama
100% bawełny
dziewczęca, z nadrukiem, 
rozmiary: 134-176 cm

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

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

* Produkt dostępny 
   w wybranych sklepach.



12 zł

12 zł

10 zł

10 zł

12 zł

2-pak majtek 
95% bawełny organicznej 

i 5% elastanu, dziewczęce, 
z nadrukiem, różne wzory 

w zestawie, 
rozmiary: 134-176 cm

4-pak majtek 
100% bawełny

dziewczęce, z nadrukiem, 
różne wzory w zestawie, 

rozmiary: 92-128 cm

2-pak topów
95% bawełny organicznej i 5% elastanu, 
dziewczęce, z nadrukiem, różne wzory 
w zestawie, rozmiary: 134-176 cm

4-pak majtek 100% bawełny
dziewczęce, z nadrukiem, różne wzory 
w zestawie, rozmiary: 134-176 cm

2-pak majtek 
95% bawełny organicznej i 5% elastanu, 

dziewczęce, z nadrukiem, różne wzory 
w zestawie, rozmiary: 92-128 cm

Podkoszulek
95% bawełny organicznej 
i 5% elastanu, 
dziewczęcy, z nadrukiem, 
rozmiary: 92-128 cm

10 zł

drugi wzór
w 2-paku:

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

Certi� ed by ECOCERT
224049/1226442/1

‘organic’
Certi� ed by ECOCERT

224049/1226442/1

‘organic’

Certi� ed by ECOCERT
224049

‘organic’

Certi� ed by ECOCERT
224049/1226442/1

‘organic’

14.HCN.50033 HOHENSTEIN HTTI

14.HCN.50033 HOHENSTEIN HTTI



2 zł

 od

3 zł

3 zł

7 zł

10 zł

2 50
zł

5 zł

9 zł

Kredki ołówkowe 
12 kolorów
pachnące, 
w drewnianej oprawie

Plastelina 
Moje Bambino
18 kolorów, w zestawie
2  kolory z dodatkiem 

brokatu 

Blok techniczny A4
10 kartek, do wyboru: 
z białymi kartkami – 2 zł,
z białymi kartkami, papier 170 g – 3 zł, 
z kolorowymi kartkami – 3 zł

Blok 
rysunkowy A4
20 kartek,
do wyboru: z białymi 
lub z kolorowymi 
kartkami

Brulion A5
80 kartek, w kratkę, 
w półtwardej okładce

Długopis 
wymazywalny 
Moje Bambino
ze specjalną gumką 
na zakrętce, 
w komplecie 
2 zapasowe wkłady

Zeszyt A4
32 kartki, do wyboru:
w kratkę lub w 3 linie

Farby plakatowe 
Moje Bambino

z atestowanymi pigmentami, 
12 kolorów,  12 poj. po 20 ml

HIT!

dostępny 
również:

dostępny 
również:

dostępny 
również:

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



dostępny 
również:

35 zł

8 zł

25 zł

30 zł

35 zł

Torba na lunch 
z pojemnikami
i wkładem chłodzącym
3 pojemniki, 1 szt., wymiary: 
18,5 x 13 x 10,5 cm, poj. 1,8 l, 
2 szt., wymiary: 12 x 8,5 x 5 cm, 
poj. 360 ml i wkład chłodzący

Pojemnik na lunch
zamykany na klipsy, z widelcem i przegródką, 

poj. 1,15 l, wymiary: 18 x 14 x 7,5 cm, 
nadaje się do mycia w zmywarce 

i do użycia w kuchence mikrofalowej 
po otwarciu wieczka

Pojemnik na lunch
2-komorowy, zamykany na klipsy, poj. 1,75 l, 
wymiary: 19,5 x 11,5 x 11 cm, 
nadaje się do mycia w zmywarce 
i do użycia w kuchence mikrofalowej 
po otwarciu wieczka

Dzbanek fi ltrujący Aquaphor
z licznikiem wskazującym czas 

do wymiany fi ltra, z przesuwaną pokrywką 
ułatwiającą nalewanie wody, 

do fi ltrów Aquaphor B15, poj. 2,8 l 

Butelka fi ltrująca Aquaphor City
z organicznego szkła z antypoślizgową powierzchnią, 
lekka, ze szczelnym zamknięciem, łatwa w czyszczeniu, 
z wkładem Aquaphor City o wydajności 150 l, poj. 500 ml

dostępna 
również:

dostępny 
również:

do fi ltrów Aquaphor B15, poj. 2,8 l 

dostępna 
również:

    

oferta od 25.08.2022 do 7.09.2022
poczuj jakość, 
     pokochaj cenę



40 zł
100 zł

120 zł

20 zł

50 zł

20 zł

 od

Puf 
welurowy,  

ze złotym zdobieniem,  
Ø 34 cm, wys. 40 cm

Stolik kawowy
z lustrzanym blatem,  
na metalowej podstawie,  
Ø 38 cm, wys. 50 cm

Poduszka 
z frędzlami,  

wymiary: 45 x 45 cm

Wazon
ceramiczny,  

ze złotym wykończeniem,  
do wyboru:

Ø 11 cm, wys. 24,5 cm - 20 zł,
Ø 11,5 cm, wys. 30 cm - 30 zł

Bieżnik na stół
ze złotym nadrukiem,  
wymiary: 40 x 150 cm

Koc
z wytłaczanym wzorem,  
wymiary: 180 x 200 cm

dostępny  
również:

   

dostępny  
również:

   

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

20.HCN.31516 HOHENSTEIN HTTI



35 zł

25 zł

20 zł

60 zł

20 zł

17 zł

 od

Dekoracja
do postawienia 
lub powieszenia, złota,
Ø 24 cm, gr. 4,7 cm 

Szkatułka
welurowa, 
z metalowymi elementami, 
wymiary: 20,5 x 14,5 x 10 cm

Dekoracja 
do powieszenia, 
z lusterkiem i frędzelkami, 
Ø 26 cm, wys. 52 cm 

Lampa stołowa
z kamienną podstawą 

i  szklanym kloszem, 
Ø 12 cm, wys. 41,5 cm

Świeca w szkle
w ozdobnym pojemniczku 

z przykrywką, Ø 9 cm, wys. 8,5 cm 

Kosz
welurowy, z metalicznym nadrukiem, 
do wyboru wymiary: 
30 x 19 x 17cm – 17 zł,
33 x 23 x 20 cm – 25 zł,
40 x 28 x 22 cm – 30 zł

dostępne 
również:

dostępna 
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



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

