Wiosenna

SZAFA

więcej

MODNIE I NIEDROGO

za mniej

...codziennie

HIT

9

Dżinsy

dziewczęce, z modnymi
przetarciami,
mocno dopasowane,
dostępny kolor:
rozmiary: 134-164 cm

39

koszulka

dziewczęca,
z nadrukiem Looney Tunes,
różne wzory,
kolory:
rozmiary: 104-134 cm,
z nadrukiem Emoji,
różne wzory,
kolory:
rozmiary: 134-164 cm
chłopięca, z nadrukiem:
Batmana, kolor:
Justice League, kolor:
rozmiary: 134-164 cm

99

Oferta ważna
w dniach

7.03-20.03
2019
lub do wyczerpania zapasów

99

14

99

spódniczka tiulowa
dziewczęca, z kolorową
gumką w pasie,
dostępny kolor:
rozmiary: 104-134 cm

Więcej za mniej... Codziennie
koszulka

dziewczęca, z nadrukiem Emoji,
różne wzory,
kolory:
rozmiary: 134-164 cm
chłopięca, z nadrukiem:
Supermana, kolor:
Justice League, kolor:
rozmiary: 134-164 cm

OfERTA Od 7.03.2019 Do 20.03.2019
www.pepco.pl
koszulka

dziewczęca, z nadrukiem
Looney Tunes, różne wzory,
kolory:
rozmiary: 104-134 cm,
chłopięca, z nadrukiem
Batmana, kolory:
rozmiary: 104-134 cm

HIT

HIT

9

99

9

99

Kamizelka
z kapturem

9

99

chłopięca, z kieszeniami
i aplikacją literki,
dostępne kolory:
rozmiary: 104-134 cm

legginsy

dziewczęce, w paseczki,
z nadrukiem,
dostępne kolory:
rozmiary: 104-134 cm

29

29
koszulka

chłopięca, z nadrukiem,
dostępne kolory:
rozmiary: 134-164 cm

14

99

99

99

dżinsy

chłopięce, z modnymi
przetarciami,
dostępny kolor:
rozmiary: 104-134 cm

Aktualna gazetka i mnóstwo inspiracji na www.pepco.pl

T-shirt

męski, z nadrukiem,
różne wzory,
dostępne kolory:
rozmiary: M-XXL

HIT

9

99

Jesteśmy też na

na wiosnę

damski, z elastanem, z marszczeniem
przy dekolcie, gładki lub
ze wzorem w panterkę,
dostępne kolory:
rozmiary: S-XXL

29

19

99

męskie, z kieszeniami
i wiązaniem w pasie,
dostępny kolor:
rozmiary: M-XXL

T-shirt

damski, z nadrukiem,
różne wzory,
dostępne kolory:
rozmiary: S-XXL

9

99

29

T-shirt

damski, z nadrukiem, różne wzory,
dostępne kolory:
rozmiary: S-XXL

HIT

9

spodnie dresowe

HIT

facebook.com
/PEPCOpl

MODOWE
HITY

t-shirt

99

@pepcopl

99

spódnica
dżinsowa
Mini

damska, z guziczkami
na biodrach,
dostępny kolor:
rozmiary: S-XXL

99

OfERTA Od 7.03.2019 Do 20.03.2019
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Więcej za mniej... Codziennie

29

99

t-shirt

t-shirt

damski, w paseczki,
z odsłoniętymi ramionami,
dostępny kolor:
rozmiary: S-XXL

damski, z guziczkami
przy dekolcie,
dostępny kolor:
rozmiary: S-XXL

19

99

t-shirt

damski, z dżetami
i haftem,
dostępny kolor:
rozmiary: S-XXL

24

99

T-shirt

damski, gładki,
dostępne kolory:
rozmiary: S-XXL

14

99

spodnie

damskie,
dostępne kolory:
białe z granatowymi
lampasami,
granatowe z białymi
lampasami,
rozmiary: 36-44

49
Spodnie

99

damskie, z nadrukiem w drobne kwiatki,
dostępny kolor:
rozmiary: 36-44

39

99

39

99

sukienka

damska, w białe prążki,
z ozdobnym wiązaniem
z przodu,
dostępny kolor:
rozmiary: 36-44

Aktualna gazetka i mnóstwo inspiracji na www.pepco.pl

9

Jesteśmy też na

@pepcopl

facebook.com
/PEPCOpl

99

14

Łańcuch led

z pomponami,
dostępny kolor:
lub wielokolorowe,
baterie są sprzedawane
oddzielnie

14

99

99

poduszka

Skarbonka z okienkiem
brokatowa, w kształcie tęczy,
wymiary: 23,5 x 14 cm

DZIECIĘCE
POKOJE

w wiosennej
odsłonie

serca, kolor:
jednorożca, kolor:
lub chmurki, kolor:

19

99

w kształcie:
wymiary: 40 x 40 cm,
wymiary: 38 x 40 cm,
wymiary: 30 x 47 cm

Pudełko

z nadrukiem, z uchwytami,
różne wzory,
dostępne kolory:
wymiary: 40 x 28 x 24 cm

Koc

z mikrofibry, z nadrukiem:
w znaki drogowe, kolor:
w jednorożce, kolor:
wymiary: 120 x 150 cm

9

99

Stojak
na notatki

dostępne trzy wzory,
wymiary: 20 x 18 x 5 cm

19

99

OfERTA Od 7.03.2019 Do 20.03.2019
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Więcej za mniej... Codziennie

od

9

Akcesoria łazienkowe ceramiczne

z nadrukiem, do wyboru: kubek na szczoteczki – 7,99 zł,
dozownik do mydła – 9,99 zł, szczotka WC – 24,99 zł,
dostępny kolor:

od

7

99

Ręcznik

do wyboru: 50 x 90 cm – 9,99 zł,
70 x 130 cm – 19,99 zł,
dostępne kolory:

99

ŁAZIENKA

w kolorach
wiosny
14
29

99

dywanik
łazienkowy
dostępne kolory:
wymiary: 50 x 80 cm

99

Komplet
3 koszyków

z technorattanu,
dostępne kolory:
wymiary: 26 x 15 x 12 cm (1 szt.),
11,5 x 11,5 x 10 cm (2 szt.)

Aktualna gazetka i mnóstwo inspiracji na www.pepco.pl

14

99

Jesteśmy też na

ze złotym wzorem,
dostępny kolor:
ø 11,5 cm, wys. 19,5 cm

10 x 15 cm, szklana,
dostępne dwa wzory

6

99

NIECH DOM
ZAKWITNIE

na wiosnę
19

4
19

facebook.com
/PEPCOpl

wazon ceramiczny

ramka
na zdjęcie

99

@pepcopl

99

99

Poduszka

satynowa, marszczona,
z połyskiem,
dostępne kolory:
wymiary: 43 x 43 cm

kwitnąca
gałązka
sztuczna
dostępny kolor
kwiatów:
wys. 40 cm

szkatułka

szklana, wymiary:
17,5 x 17,5 x 6,5 cm

19
kompozycja ze sztucznych kwiatów
w doniczce,
dostępne kolory kwiatów:
wys. 18 cm

19

99

99

KOC

z mikrofibry, jednolity,
dostępne kolory:
wymiary: 130 x 170 cm

ODŚWIEŻ
SZAFĘ

na wiosnę
pojemne
Pudełko

składane,
duży wybór
wzorów i kolorów,
wymiary:
30 x 30 x 30 cm

HIT

...codziennie

Zestaw wieszaków 5 szt.
flokowane, różne wzory i kolory,
wzory dla dzieci, kolory:
wzory dla dorosłych, kolory:

HIT

4

99

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

więcej
za mniej

4

99

GWARANCJA
ZWROTU GOTÓWKI

DOŁADOWANIA
BEZ PROWIZJI

Adresy naszych 867 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

