
sweter
niezastąpiony 

do wielu stylizacji, 
z miłej w dotyku 

dzianiny, 
 do wyboru: 

z dekoltem w serek
lub z szerokim golfem,

rozmiary: S-XXL,
dostępny również:

    

spodnie 
cygaretki

dopasowane, 
elastyczne i wygodne,

stylowe, 
w modną kratkę,  

rozmiary: 
36-44

29 99

29 99

MIĘKKIE
I PUSZYSTE

STYLOWE 
POŁĄCZENIA NA JESIEŃ
i ceny, które Ci pasują

lub do wyczerpania zapasów

Oferta ważna
w dniach

HIT
SZUKAJ
W SKLEPACH

10.10-23.10
2019



39 99

39 99

59 99

49 99

9 99

sweter
z miękkiej dzianiny, o kroju bluzy, 
ze ściągaczami, rozmiary: S-XXL

    

2-pak rajstop 
40 den 
damskie, 

rozmiary: S-XL

Kardigan
z miękkiej dzianiny,

o luźnym kroju, 
z kimonowymi 

rękawami 
i wiązanym 

paskiem,
rozmiary: S-L

Kardigan
długi, 

z wyrazistym wzorem 
w pepitkę, 

kieszeniami 
i wiązanym 

paskiem,
rozmiary: S-L

dżinsy
o prostych nogawkach, 
delikatnie cieniowane, 
z pięcioma kieszeniami, 
rozmiary: 36-44

sweter
niezastąpiony 
do wielu stylizacji, 
z miłej w dotyku 
dzianiny, 
do wyboru: 
z dekoltem 
w serek lub 
z szerokim 
golfem,
rozmiary: S-XXL 

29 99

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 10.10.2019 Do 23.10.2019
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Kardigan
ciepły, z puszystej 
i miękkiej dzianiny,
o luźnym kroju, 
z kieszeniami,
rozmiary: S-L

    

koszula
o klasycznym kroju,
z wiskozy, 
zapinana na guziki, 
z kołnierzykiem,
kieszonkami z przodu 
i delikatnym nadrukiem, 
rozmiary: 36-44

t-shirt
z przedłużonym tyłem, 
z drobnym nadrukiem,
rozmiary: S-XXL

sweter
z efektownym 
przeplotem 
na rękawach 
i owalnym dekoltem,
rozmiary: S-XXL

    

SPÓDNICA MIDI
o ołówkowym kroju podkreślającym fi gurę, 
z rozcięciem, w drobny żakardowy wzór, 
rozmiary: S-XXL

dżinsy
cieniowane, 
z modnymi 
kontrastowymi 
taśmami,
rozmiary: 36-44

APLIKACJA PEPCO: BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z NASZĄ NAJNOWSZĄ OFERTĄ! Więcej na: PEPCO.PL
/APLIKACJA
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7 99
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24 99

14 99
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Biustonosz
push-up, delikatnie  

podkreślający 
biust, z mikrofibry,  

z koronkowym  
wykończeniem,   

rozmiary: 75A-85D

Biustonosz
typu balkonetka,  

z koronki,  
z efektownym  

przeplotem  
z przodu, rozmiary:  

75A-85D

Szorty
z mikrofibry,  

z koronkowym obszyciem, 
rozmiary: S-XXL

Majtki
typu bikini, z koronki,  

z przeplotem  
z tyłu, rozmiary:  

S-XXL

Biustonosz
dobrze podtrzymujący  

większy biust,  
z mikrofibry,  

z koronkowym  
wykończeniem, 
 duże rozmiary:  

75E-85F

majtki
typu bikini,  
z koronki,   
rozmiary:  

S-XXL

Produkty dostępne w wybranych sklepach.

Produkty dostępne w wybranych sklepach.

Szorty
z mikrofibry, z koronką  

na bokach,  
rozmiary: S-XXL

ZMYSŁOWE 
POŁĄCZENIA  

NA DZIEŃ  
I NOC!

DUŻE 
ROZMIARY

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 10.10.2019 Do 23.10.2019
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świecący Kubek LED
na Halloween
ze słomką i wzorem czaszki, 
poj. 450 ml

Miniłańcuch LED 
na Halloween 
10 lampek
wzory: łapy, dynie, pająki,
baterie są sprzedawane 
oddzielnie

        

Wiaderko 
Halloween
na słodycze, 
wymiary: 16 x 15 x 12 cm

        

kostium 
na Halloween

chłopięcy, mumia,
rozmiary: 3-6 lat

kostium 
na Halloween
dziewczęcy, sukienka 

pajęczyna, 
rozmiary: 3-8 lat

    

kapelusz 
czarownicy
z cekinami

        

Aktualna gazetka i mnóstwo inspiracji na www.pepco.pl Jesteśmy też na
@pepcopl facebook.com

/PEPCOpl

TYLKO CENY



9 99

5 99

9 99

9 99

49 99

14 99
14 99

14 99

czapka zimowa
niemowlęca, rozmiary: 74-98 cm, dziewczęca, ze wzorem 
w warkocze, z dwoma pomponami

    
lub chłopięca 
z grubym pomponem

    

rękawiczki
niemowlęce,
jeden rozmiar, 
dziewczęce 

    
lub chłopięce 

    

szalik komin
niemowlęcy, do wyboru: 
dziewczęcy, z pomponami

    
lub chłopięcy  

    

kurtka zimowa 
Z KAPTUREM
niemowlęca, 
rozmiary: 80-98 cm,
dziewczęca, 
z pikowanym
wzorem w gwiazdki

    
lub chłopięca, 
z trzema kieszeniami

    

Spodnie 
DRESOWE

100% bawełny 
lub z wysoką 

jej zawartością,
chłopięce, 

z nadrukiem
na kolanach,

rozmiary: 
104-134 cm

    

koszulka 
100% BAWEŁNY
dziewczęca,  
z cekinami i nadrukiem,
rozmiary: 104-134 cm

    
koszulka

100% bawełny lub
z wysoką jej zawartością,

chłopięca, z nadrukiem, 
rozmiary: 104-134 cm

    

legginsy
95% bawełny, 
5% elastanu,
dziewczęce,  
z cekinami i nadrukiem,
rozmiary: 104-134 cm

    

MIĘKKO
CIEPŁO

JESIENNIE!

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 10.10.2019 Do 23.10.2019
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bluza 
100% BAWEŁNY

dziewczęca, 
ze wzorem w panterkę 

lub z fotonadrukiem,
rozmiary: 

134-170 cm

legginsy
95% bawełny, 
5% elastanu, 
dziewczęce, ocieplone, 
z kontrastowymi taśmami,
rozmiary: 134-164 cm

    

spodnie 
DŻINSOWE

z bardzo wysoką 
zawartością bawełny, 

z elastanem,
dziewczęce, 

w modną panterkę, 
z pięcioma kieszeniami,

rozmiary: 
134-164 cm

koszulka 100% BAWEŁNY
chłopięca, z nadrukiem,

rozmiary: 134-164 cm

    

Spodnie DRESOWE
100% bawełny lub
z wysoką jej zawartością, 
chłopięce, z nadrukiem, 
ściągaczami i wiązaniem 
w pasie, rozmiary: 
134-164 cm

        

bluza 
100% bawełny lub

z wysoką jej zawartością, 
chłopięca, 

z napisem i nadrukiem,
rozmiary: 134-164 cm

        

SPODNIE
z tkaniny z bardzo wysoką 

zawartością bawełny, 
chłopięce, z czterema 

kieszeniami i wygodnym 
ściągaczem w pasie, 

rozmiary: 134-164 cm

Produkt dostępny 
w wybranych sklepach.

APLIKACJA PEPCO: BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z NASZĄ NAJNOWSZĄ OFERTĄ! Więcej na: PEPCO.PL
/APLIKACJA
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Mata stołowa
ø 36 cm

Łańcuch świetlny LED
10 lampek
cekinowe kule, ø 5,5 cm, 
dł. łańcucha 165 cm,
baterie są sprzedawane oddzielnie      

    

Ramka na zdjęcie
do wyboru: na zdjęcie 10 x 15 cm – 4,99 zł,

na zdjęcie 15 x 20 cm – 6,99 zł

    

Lampa STOŁOWA
z kloszem o delikatnym 
welurowym wykończeniu, 
ø 28 cm, wys. 43 cm

    

Lustro
w eleganckiej ramie, 
wymiary: 40 x 50 x 2 cm

    

MAKSYMALNIE

STYLOWE
WNĘTRZE

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 10.10.2019 Do 23.10.2019
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poszewka
wymiary: 40 x 40 cm

Koc
z mikrofi bry,  
wymiary: 130 x 170 cm

    

Wazon
ceramiczny, 

z tłoczonymi zdobieniami, 
w kolorze srebrnym, 

ø 9,8 cm, wys. 22 cm

Produkt dostępny w wybranych sklepach.

SZKATUŁKA
szklana, ozdobiona szklanymi 
kryształkami,
wymiary: 17,5 x 12 x 6 cm

9 99
od

koszyk
z welurowym wykończeniem
i z uchwytem, do wyboru: 
24 x 15 x 13 cm – 9,99 zł,
28 x 19 x 14 cm – 14,99 zł,
32 x 23 x 16 cm – 19,99 zł

    

Aktualna gazetka i mnóstwo inspiracji na www.pepco.pl Jesteśmy też na
@pepcopl facebook.com

/PEPCOpl
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Kosz wiklinowy 
z materiałową wyściółką 

z ozdobną lamówką, do wyboru: 
24 x 14 x 10 cm – 7,99 zł,
28 x 19 x 12 cm – 9,99 zł,

32 x 23 x 14 cm – 19,99 zł

    

kosz
do wyboru: 

ø 18 cm, wys. 15 cm – 4,99 zł, 
20 x 15 x 10 cm – 9,99 zł, 
20 x 20 x 15 cm – 9,99 zł, 
33 x 23 x 17 cm – 19,99 zł

    

Kosz składany
z grubej tkaniny, z uchwytami, 
okrągły, ø 35 cm, wys. 44 cm
lub kwadratowy, 35 x 35 x 40 cm

Kosz metalowy
z materiałową 

wyściółką ze ściągaczem,
z uchwytami,

ø 40 cm, wys. 46 cm

Kosz
z uchwytami, do wyboru:
33 x 23 x 35 cm – 19,99 zł, 
36 x 26 x 40 cm – 24,99 zł, 
40 x 30 x 44 cm – 29,99 zł

    

komplet pudełek 
kartonowych 2 szt.

z przykrywkami, do wyboru:
31 x 23 x 16 cm – 4,99 zł,
37 x 27 x 21 cm – 7,99 zł, 
47 x 31 x 21 cm – 9,99 zł, 
47 x 31 x 32 cm – 14,99 zł

    

    

PRZECHOWUJ 
TAK, JAK 
LUBISZ!

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 10.10.2019 Do 23.10.2019
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Kubek 
termiczny
poj. 450 ml

Komplet puszek 3 szt.
metalowe, z zamknięciem, 

w zestawie: 
mała, ø 8,5 cm, wys. 9 cm, 

średnia, ø 9,5 cm, wys. 13 cm, 
duża, ø 10,5 cm, wys.18 cm

    

KOLOROWO

I STYLOWO 
W TWOJEJ 

KUCHNI!

29 99

Kubek termiczny
stalowy, z zamknięciem 
z przyciskiem, poj. 450 ml

7 99

4 99

Zaparzacz 
silikonowy, 
w kształcie parasolki

talerzyk 
deserowy
ceramiczny, 
ø 19 cm

    

7 99

3 99
kieliszek do jajek
ceramiczny, ø 5 cm, wys. 7 cm

    

salaterka
ceramiczna, ø 13,5 cm, wys. 8 cm

    

APLIKACJA PEPCO: BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z NASZĄ NAJNOWSZĄ OFERTĄ! Więcej na: PEPCO.PL
/APLIKACJA
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Komplet 
kubków 2 szt.
ceramiczne, poj. 450 ml

Komplet 
kubków 2 szt.

ceramiczne, poj. 450 ml

Kubek termiczny
ze stalowym wkładem, 
poj. 450 ml

Kubek termiczny
ze stalowym wkładem, 
poj. 450 ml

WIELE
OPCJI

jedna cena

ELEGANCKIE I PRAKTYCZNE

więcej
za mniej

...codziennie

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
pon.-pt.: 9:00-19:00
sob.: 10:00-17:00

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

Adresy naszych 936 sklepów 
dostępne zawsze na www.pepco.pl

GWARANCJA
ZWROTU GOTÓWKI

DOŁADOWANIA
BEZ PROWIZJI


