
HIT
top lub t-shirt

sportowy, damski,  
z technicznej dzianiny,  

szybkoschnący,  
dostępny w kolorach: 
szarym lub czarnym, 
w rozmiarach: S-XXL

9 99

HIT
legginsy

sportowe, damskie,  
z technicznej dzianiny,  

szybkoschnące, 
 dostępne w kolorach: 
szarym lub czarnym, 
w rozmiarach: XS-XL

19 99

więcej 
za mniej

...codziennie

Oferta ważna w dniach od 12.01.2018 r. do 25.01.2018 r. lub do wyczerpania zapasów.

doskonała forma
  na każdą kieszeń !



bluza
dziewczęca, z nadrukiem, 
dostępna w kolorach: szarym 
lub granatowym, w rozmiarach: 
128-164 cm

19 99

spodnie dresowe
chłopięce, z nadrukiem 

i kieszeniami, dostępne w kolorach:  
szarym lub khaki, 

w rozmiarach: 128-164 cm
19 99

9 99

koszulka
dziewczęca,  

z brokatowym  
nadrukiem, dostępna  

w kolorach: szarym 
lub granatowym,  

w rozmiarach: 
128-164 cm

9 99

koszulka
chłopięca, z nadrukiem, 

dostępna w kolorze czarnym, 
w rozmiarach: 128-164 cm

9 99
legginsy
dziewczęce, gładkie, dostępne w kolorach: szarym,  
czarnym lub granatowym, w rozmiarach: 128-164 cm

29 99

bluza
dziewczęca,  
dwuczęściowa, 
z topem  
i nadrukiem,  
dostępna  
w kolorach:  
granatowym 
lub koralowym,  
w rozmiarach: 
128-164 cm 

bluza
chłopięca, z nadrukiem, 

dostępna w kolorach:  
jasno- lub  

ciemnoszarym, 
w rozmiarach: 128-164 cm

19 99

29 99

buty
sportowe, dziewczęce,  
neonowe różowe  
lub chłopięce szare, 
z neonowymi elementami,  
w rozmiarach: 28-35  
i czarne, w rozmiarach:  
36-39

6 99
3-pak skarpetek
sportowe, damskie, z mikrofibry w neonowych 
kolorach lub bawełniane z siateczką 
przepuszczającą powietrze, 
w rozmiarach: 35-4114 99

biustonosz
sportowy, bezszwowy, dostępny  

w 2 fasonach, w kolorach:  
fioletowym lub szarym,  

w rozmiarach: S/M lub L/XL

T-shirt
sportowy, męski, dostępny  
w kolorze szarym,  
w rozmiarach: 
M-XXL14 99

buty
sportowe, damskie,  
dostępne w kolorze  

różowym, w rozmiarach:  
36-41

39 99

HIT
t-shirt

sportowy, damski, z technicznej dzianiny,  
szybkoschnący, dostępny  

w kolorach: szarym lub czarnym,  
w rozmiarach: S-XXL

9 99

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie



49 99

kurtka
damska, krótka,  
dopasowana, 
dostępna w kolorze  
czarnym, 
w rozmiarach: 36-44

bluzka 
damska, ze srebrnym  
nadrukiem, dostępna  
w kolorach: białym 
lub czarnym,  
w rozmiarach: 
S-XXL

19 99

39 99

sukienka
damska, z dzianiny,  

z modnymi 
przeszyciami,  

w rozmiarach: 34-44

24 99

bluzka
damska,  
z dłuższym tyłem,  
dostępna w kolorze 
szarym, w rozmiarach:  
S-XXL

29 99

jegginsy
damskie, dostępne  
w kolorze czarnym, 
w rozmiarach: 
36-44 

29 99

jegginsy
damskie, dostępne  

w kolorze  
granatowym, 

w rozmiarach: 
36-44 

29 99

sweter 
damski, z nadrukiem i modnym  

rozcięciem na ramionach, 
dostępny w kolorach:  
szarym lub czarnym,  
w rozmiarach: XS-XL

spódnica mini
damska,  

z żakardowym wzorem, 
dostępna w kolorze  

czarnym, w rozmiarach:  
XS-XL

19 99

spódnica midi
damska, z żakardowym wzorem, dostępna  
w kolorze czarnym, w rozmiarach: XS-XL19 99

www.pepco.pl Więcej za mniej... Codziennie



9 99Pojemnik  
śniadaniowy 

ze sztućcami, dwuczęściowy, z pojemnikiem na sałatkę,  
dostępny w kolorach: turkusowym, zielonym lub fioletowym

zestaw pojemników 
3 szt. kwadratowe, dostępne 
w pastelowych kolorach: niebieskim,  
różowym lub zielonym

7 99

POJEMNIK 
NA PRZYPRAWY 

wymiary:  
30,7 x 11,3 x 8 cm

7 99

zestaw pojemników 
3 szt. po 1,45 l lub  

3 szt. po 1,1 l, prostokątne, 
dostępne w kolorach: 

zielonym, turkusowym 
lub różowym

7 99

TERMOS
dostępny w kolorach: miętowym, srebrnym, 
białym lub różowym, poj. 0,5 l24 99

9 99

spodnie
dziewczęce, z nadrukiem, dostępne w kolorach:  

szarym lub koralowym, w rozmiarach: 98-128 cm

19 99

bluza
dziewczęca, z nadrukiem, 

dostępna w kolorach:  
szarym lub koralowym,  

w rozmiarach: 98-128 cm

7 99
koszulka
chłopięca, z nadrukiem,  
dostępna w kolorach:  
niebieskim lub granatowym,  
w rozmiarach: 98-128 cm

1499
bluza

chłopięca, z aplikacją, 
dostępna w kolorze szarym, 

w rozmiarach: 98-128 cm

1999
spodnie dresowe
chłopięce, z nadrukiem i aplikacją, dostępne w kolorach:  
szarym lub granatowym, w rozmiarach: 98-128 cm

29 99
buty

sportowe, dziewczęce, neonowe 
różowe lub chłopięce, szare, 

z neonowymi elementami, 
w rozmiarach: 22-27

POJEMNIK ŚNIADANIOWY
na jogurt i płatki, z odkręcanym  

wieczkiem-pojemnikiem i z łyżeczką,  
dostępny w pastelowych kolorach: 
niebieskim, różowym lub zielonym 399

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie



koszyk
do wyboru: 

30 x 19 x 17 cm – 9,99 zł, 
33 x 23 x 19 cm – 14,99 zł, 
40 x 28 x 21 cm – 19,99 zł

9 99
od

kosz  
metalowy

czarny, wymiary:  
36 x 26 x 24 cm

19 99

HIT
Pudełko
składane, z nadrukiem, dostępne różne wzory i kolory, 
wymiary: 30 x 30 x 30 cm

4 99

HIT
Pudełko
składane, z nadrukiem, 
dostępne różne wzory i kolory, 
wymiary: 30 x 30 x 30 cm

4 99

MASZ PYTANIE?
ZADZWOŃ! NAPISZ!

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

więcej 
za mniej

...codziennie

PROFESJONALNA 
OBSŁUGA@pepcopl

PŁATNOść 
KARTĄ

GWARANCJA 
ZWROTU GOTÓWKI

facebook.com 
/PEPCOpl

DOŁADOWANIA 
BEZ PROWIZJI

Aktualna gazetka oraz adresy naszych 795 
sklepów dostępne zawsze na www.pepco.pl


