
Plecak 
młodzieżowy, 

jednokomorowy,  
z kieszeniami,  

gładki, dostępne 
kolory:    

lub moro  
z nadrukiem, 

dostępne kolory: 
   

14 99

HIT

14 99

HIT

spodnie dresowe  
dziewczęce, z nadrukiem Minnie, 

dostępne kolory:   
lub chłopięce, z nadrukiem  

Mickey Mouse lub Cars,   
dostępne kolory:   

rozmiary: 98-128 cm

Bluza  
dziewczęca, z nadrukiem Minnie, 

dostępne kolory:   
lub chłopięca, z nadrukiem  

Mickey Mouse lub Cars, 
dostępne kolory:   

rozmiary: 98-128 cm

9 99

HIT

Bajeczny POWRÓT

za tak niewieleDO SZKOŁY
więcej 
za mniej

...codziennie

lub do wyczerpania zapasów

Oferta ważna 
w dniach

10.08-16.08 
2018
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9 99
koszulka 
100% bawełny
chłopięca, z nadrukiem,
dostępny kolor:  rozmiary: 98-128 cm

14 99

19 99

19 99

Bluza
dziewczęca, 

z neonowym nadrukiem,
dostępne kolory:      

rozmiary: 98-128 cm

Spodnie z tkaniny
chłopięce, z wiązaniem w pasie, 

kieszeniami i ściągaczami  
w nogawkach,  

dostępny kolor:     
rozmiary: 98-128 cm

Dżinsy
chłopięce, z kieszeniami,

dostępne kolory:     
rozmiary: 98-128 cm

14 99

koszulka
chłopięca,  
z nadrukiem,
dostępny 
kolor:   
rozmiary:  
134-164 cm

19 99

14 9914 99

koszulka
dziewczęca, 
z cekinami,  
nadrukiem  
i wiązaniem  
na dole, 
dostępny
kolor:     
rozmiary:  
98-128 cm  

legginsy
dziewczęce,  
z nadrukiem  
moro,  
rozmiary:  
134-164 cm

19 99

spodnie dresowe
dziewczęce, z kontrastowymi sznureczkami,
dostępne kolory:   rozmiary: 134-164 cm

19 99

bluza
dziewczęca,  
z nadrukiem,

dostępne kolory: 
    

rozmiary:  
134-164 cm

bluza
chłopięca, z nadrukiem,
dostępne kolory:     

rozmiary: 134-164 cm29 99

Bluza z kapturem
chłopięca, zapinana  
na suwak,  
z nadrukiem Spiderman,
dostępne kolory:      
rozmiary: 98-128 cm
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29 99

29 99

obuwie  
sportowe

chłopięce, dostępny kolor:
wiązane, w rozmiarach 31-39  

obuwie  
sportowe
chłopięce, dostępny kolor:
wiązane i na rzepy, w rozmiarach 22-30  

tenisówki 
chłopięce, dostępne kolory: 

na rzepy, w rozmiarach 22-30   
wiązane, w rozmiarach 31-39 

tenisówki
dziewczęce, dostępne kolory:
na rzepy, w rozmiarach 22-30  
wiązane, w rozmiarach 31-36  

obuwie sportowe
dziewczęce, dostępne kolory:  
wiązane i na rzepy, w rozmiarach 22-30  
lub wiązane, w rozmiarach 31-36  

19 99

29 99

19 99

9 99

9 99

komplet Bielizny
koszulka z majtkami, 

chłopięcy, z nadrukiem  
Cars, rozmiary:  

92-128 cm

komplet  
Bielizny
koszulka z majtkami, dziewczęcy,  
z nadrukiem Minnie, 
rozmiary: 92-128 cm

7 99

skarpetki 2-Pak 
dziewczęce, z wzorem  

Minnie, rozmiary: 23-30 
lub Mickey Mouse,  

rozmiary: 31-38

9 99

Szorty 2-Pak 
dziewczęce, z nadrukiem
Mickey Mouse,  
rozmiary: 134-164 cm

7 99
skarpetki  

2-Pak 
chłopięce,  

z wzorem Cars,  
rozmiary: 23-30  

lub Star Wars,  
rozmiary: 31-38

999

999

szorty
chłopięce, z nadrukiem  

Star Wars, rozmiary:  
134-164 cm

szorty
chłopięce, z nadrukiem  

Cars, rozmiary: 92-128 cm

KOLOROWA bielizna 
z ULUBIONYMI 

postaciami

KOLEKCJE 
Z BOHATERAMI

DISNEYA

MODNIE I WYGODNIE!

SPORTOWE BUTY
na LEKCJĘ i na PRZERWĘ
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Zeszyt A5 16-kartkowy – 0,29 zł 

Zeszyt A5 32-kartkowy – 0,39 zł 

Zeszyt A5 60-kartkowy – 0,59 zł 

Linijka 20 cm – 0,39 zł 
Zestaw kreślarski 4 elementy – 0,99 zł 

Klej w sztyfcie 9 g – 0,29 zł 
Gumka – 0,19 zł 
Nożyczki – 0,79 zł 
Piórnik saszetka – 1,49 zł 
Blok rysunkowy A4 20-kartkowy – 0,69 zł 

Kredki woskowe, 12 kolorów – 0,49 zł 

Plastelina, 6 kolorów – 0,79 zł
Farby plakatowe, 6 kolorów – 1,99 zł 

Pojemnik niekapek  
do moczenia pędzelków – 0,99 zł

10,36

19 99
od 29 99

9 99

7 99

4 99

9 99

Bidon
z nadrukiem: Frozen,  
Cars lub Paw Patrol, 

poj. 530 ml

pojemnik  
śniadaniowy 
z nadrukiem:  
Frozen, Minnie,  
Cars lub Paw Patrol, 
wymiary:  
17 x 13 x 7 cm

koc z mikrofibry
z nadrukiem: Frozen, 

Minnie, Cars lub Mickey Mouse, 
wymiary: 120 x 150 cm

Pudełko  
składane
z nadrukiem:  
Frozen, Minnie,  
Cars lub  
Mickey Mouse, 
wymiary:  
30 x 30 x 30 cm

zestaw ręczników  
do rąk 2 szt. 

100% bawełny
z nadrukiem: Frozen, Minnie, 

Cars lub Mickey Mouse,
wymiary: 30 x 50 cm

Skrzynka  
obrotowa
z pokrywą, z nadrukiem:  
Frozen lub Cars, 
do wyboru:  
24 l – 19,99 zł, 
45 l – 39,99 zł

3 99
zestaw przyborów  

piśmiennych
6 elementów, dostępne 4 wzory

1 99

0 79

Teczka kopertowa  
na zatrzask A4
z nadrukiem, dostępne 4 wzory

zeszyt tematyczny A5 
60-kartkowy, do wyboru: matematyka, fizyka, chemia,  

język polski, język angielski, geografia, historia, biologia 

 
WYPRAWKA 
DO SZKOŁY 
za tak niewiele!

towarzystwie

ZACZNIJ SZKOŁĘ  
w BAJECZNYM 
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7 99

9 99

9 99

7 99

4 99

Zestaw klejów  
brokatowych

20 kolorów

zestaw kredek żelowych 
6 kolorów, miękkie, doskonale kryjące, wykręcane, w plastikowej obudowie,  
dostępne dwa zestawy kolorów

piórnik 
z dwukolorowymi  
cekinami
na suwak, z pomponem,  
dostępne dwa wzory

piórnik
opalizujący, na suwak 

zestaw  
pisaków  
jumbo
8 kolorów,  
zmywalne

W SZKOLE 
może być

KOLOROWO!
Szeroka oferta

artykułów    

papierniczych

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

GWARANCJA 
ZWROTU GOTÓWKI

DOŁADOWANIA 
BEZ PROWIZJI

Adresy naszych 821 sklepów  
dostępne zawsze na www.pepco.pl


