w dobrej

więcej

FORMIE
w dobrej cenie

za mniej

...codziennie

HIT

14

99

Top sportowy
damski, z koronką,
kolor:
rozmiary: S-XXL

HIT

14

99

T-shirt
sportowy

damski,
z kontrastowymi
wstawkami,
kolor:
rozmiary: S-XXL

HIT

19

99

legginsy sportowE

Oferta ważna
w dniach

10.01-23.01
2019
lub do wyczerpania zapasów

damskie,
z siateczkową wstawką
kolor:
lub z ukośnymi cięciami
i neonowymi elementami,
kolory:
rozmiary: XS-XL
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Jesteśmy też na

@pepcopl

facebook.com
/PEPCOpl

biustonosz sportowy

damski, bezszwowy,
z wkładkami do miseczek,
dostępny kolor:
rozmiary: S/M, L/XL

HIT

14

19

99

biustonosz
sportowy

19

99

bluza
sportowa

damski, bezszwowy,
z gumą z nadrukiem,
dostępny kolor:
rozmiary: S/M, L/XL

męska, zapinana
na suwak,
dostępny kolor:
rozmiary: M-XXL

99

39

99

Top sportowy
v

damski, z koronką,
kolor:

3-pak stopek

damskie, z kontrastowym
zapiętkiem, różne kolory
w zestawie, rozmiary: 35-42

lub T-shirt
sportowy
damski,
z kontrastowymi
wstawkami,
kolor:
rozmiary: S-XXL

9

99

ZAPAŁ DO

ćwiczeń

Buty sportowe

MASZ

bluza sportowa

damska, z siateczkowymi wstawkami,
zapinana na suwak,
dostępny kolor:
rozmiary: S-XXL

39

damskie, do joggingu,
dostępny kolor:
rozmiary: 36-41

RESZTĘ ZNAJDZIESZ
W PEPCO

39

49

99

99

Buty sportowe
męskie, do joggingu,
dostępny kolor:
rozmiary: 40-46

99

29

99

Legginsy
sportowE

damskie, z neonowym
nadrukiem i lampasami,
dostępny kolor:
rozmiary: XS-XL

Spodnie sportowe

męskie, z panelami i nadrukiem,
dostępny kolor:
rozmiary: M-XXL

29

99

14

99

T-shirt sportowY

męski,
dostępny kolor:
rozmiary: M-XXL
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bluza z kapturem

@pepcopl

spodnie dresowe

chłopięca,
z nadrukiem, z kieszeniami
i kontrastowymi suwakami,

chłopięce, z nadrukiem
i kieszeniami,
dostępne kolory:
rozmiary: 104-134 cm

dostępny kolor:
rozmiary: 134-164 cm

39

Jesteśmy też na

facebook.com
/PEPCOpl

14

99

99

14

99

koszulka
sportowa

29

dziewczęca,
z neonowym
nadrukiem,
dostępne kolory:

99

rozmiary:
134-164 cm

spodnie
sportowe

chłopięce,
z nadrukiem,
z kieszeniami,
kontrastowymi
suwakami
i gumą w pasie,
dostępny kolor:
rozmiary: 134-164 cm

koszulka

legginsy
sportowe

chłopięca, z nadrukiem,
dostępne kolory:
rozmiary: 104-134 cm

dziewczęce,
z kontrastowym
pasem i neonowym
nadrukiem,
dostępne kolory:
rozmiary: 134-164 cm

14

7

99

bluza

dziewczęca, 100% bawełny,
z aplikacją i brokatowym
nadrukiem,
dostępne kolory:
lub chłopięca, z nadrukiem,
dostępne kolory:
rozmiary: 104-134 cm

99

14

aktywni
OD MAŁEGO

7

99

koszulka

19

99

koszulka

chłopięca, z nadrukiem
i aplikacją 3D,
dostępny kolor:
rozmiary: 134-164 cm

29

99

bluza sportowa
z kapturem

dziewczęca, zapinana na suwak,
z kieszeniami i otworami
na kciuk przy rękawach,
dostępny kolor:
rozmiary: 134-164 cm

dziewczęca,
z nadrukiem,
dostępne
kolory:
rozmiary:
104-134 cm

99
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Skrzynka drewniana

39

z nadrukiem, dostępne kolory:
do wyboru:
25 x 15 x 14 cm – 19,99 zł,
30 x 20 x 16 cm – 24,99 zł,
35 x 25 x 18 cm – 29,99 zł

od

19
Kosz składany

płócienny, z uchwytami,
kwadratowy lub okrągły, różne wzory,
dostępne kolory:
ø 35 cm, wys. 44 cm

od

9

14

99

Jesteśmy też na

Garnek z przykrywką

z rączkami, pokryty nieprzywieralną powłoką,
dostępny kolor:
ø 18 cm

@pepcopl

facebook.com
/PEPCOpl

garnki
z nieprzywieralną
powłoką, Niezawodne
w zdrowej kuchni

99

99

29

DEKORUJ,

porządkuj
I NIE
WYDAWAJ
WIELE

99

Półka
dekoracyjna

deska do krojenia
dostępny kolor:
wymiary: 27,5 x 36,5 cm

druciana,
z drewnianym elementem,
dostępny kolor:
do wyboru:
15 x 15 x 23 cm – 9,99 zł,
19 x 19 x 27 cm – 14,99 zł

Koszyk
bambusowy

od

z płócienną podszewką,
do wyboru:
21 x 14 x 12 cm – 9,99 zł,
33 x 23 x 13 cm – 19,99 zł

9
od

9

14

99

99

GOTUJ

zdrowo,

SMACZNIE
I NIEDROGO!˚

99

Koszyk

19

99

Kosz pleciony

z trawy hiacyntowej, okrągły,
dostępny kolor:
ø 29 cm, wys. 23 cm

19

dostępne kolory:
poj. 450 ml

24

99

99

komplet 4 noży
dostępny kolor:

7

99

z rączką, pokryty
nieprzywieralną powłoką,
dostępny kolor:
ø 16 cm

kubek termiczny

99

płócienny, z uchwytami,
różne wzory i kolory,
do wyboru:
30 x 19 x 17 cm – 9,99 zł,
33 x 23 x 20 cm – 14,99 zł,
40 x 28 x 22 cm – 19,99 zł

Rondel

Komplet 3 pojemników

kwadratowe,
dostępne kolory:
poj.: 1,5 l, 1 l, 0,5 l

pojemnik na lunch

prostokątny,
szczelnie zamykany na zatrzask,
z przegródkami: jedną większą
i dwiema mniejszymi
z dodatkowym zamknięciem,
dostępne kolory:
poj. 900 ml

Najbliższa 24.01

HIT

4
7

99

99

butelka na wodę
z wkładem na owoce,
dostępny kolor:
poj. 700 ml

JEDZ

zdrowo,

GDZIEKOLWIEK
JESTEŚ

...codziennie

na jogurt, z zakrętką
i dodatkową częścią
na dodatki,
dostępne kolory:
poj. 400 ml

HIT

4

99

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

więcej
za mniej

pojemnik
z łyżeczką

GWARANCJA
ZWROTU GOTÓWKI

DOŁADOWANIA
BEZ PROWIZJI

Adresy naszych 868 sklepów
dostępne zawsze na www.pepco.pl

pon.-pt.: 9:00-19:00
sob.: 10:00-17:00
tel.: +48 61 62 88 999
e-mail: klient@pepco.eu

