Święta

więcej

PEŁNE SMAKU
I DOBRYCH CEN

za mniej

...codziennie

HIT

14

99

blacha
do muffinek

na 12 szt., z papilotkami,
kolory spodu blachy:
wymiary: 40 x 26 cm

Oferta ważna
w dniach

11.04-24.04
2019
lub do wyczerpania zapasów

HIT

14

99

zestaw 3 noży
z deską do krojenia

z nadrukiem, różne wzory,
dostępne kolory:
dł. ostrzy: 17 cm, 12,5 cm, 9 cm,
wymiary deski: 36,5 x 23 cm
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www.pepco.pl

Więcej za mniej... Codziennie

Aktualna gazetka i mnóstwo inspiracji na www.pepco.pl

19

Poszewka

żakardowa,
wymiary: 40 x 40 cm

9
9

99

99

bluzka

damska,
z odsłoniętymi ramionami,
podwójną falbaną
i nadrukiem w kwiaty,
dostępne kolory:

99

Jesteśmy też na

@pepcopl

facebook.com
/PEPCOpl

koszula

damska, z dekoltem z przeplotem
na plecach,
dostępne kolory:
rozmiary: 36-44

29

99

rozmiary: S-XXL

roślinka w szkle

sztuczna, na sznureczku,
dostępne różne rodzaje roślinek
i różne kształty szkła,
wys. 12 cm

NASTRÓJ

19

SIĘ

na święta

STYLOWO
NIE TYLKO

99

na święta

Koc

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

29

spodnie

damskie,
z nadrukiem
w kwiaty,
dostępne
kolory:
rozmiary:
36-44

Figurka Motyl
ceramiczna
dostępne kolory:
wymiary: 15 x 12 cm

7

sukienka

damska, z nadrukiem
w różnokolorowe
kwiaty, odcinana
pod biustem,
rozmiary: 34-44

99

Serwetka

z ażurowym
haftem, z woalu,
dostępne kolory:

2

ø 30 cm

3

99

99

39

99

99

Świeca

w kształcie jajka,
z ozdobnym tłoczeniem,
dostępne kolory:
wys. 7,5 cm

4

99

Serwetka

haftowana, trzy wielkanocne
wzory, ø 30 cm

t-shirt

damski, z siateczką
na dekolcie i ramionach,
dostępne kolory:
rozmiary: S-XXL

koszula

damska, w paski,
z wiskozy,
z kołnierzykiem,
kieszonkami
i przedłużonym tyłem,
dostępne kolory:
rozmiary: 36-44

29

99

14

99
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wyrzutnia
samochodów nerf Nitro

w zestawie: wyrzutnia AeroFury, rampa,
dwa piankowe samochodziki, dł. 33 cm

Equestria Girls
Opowieści
My Little Pony

49

różne wzory,
wys. laleczki 11 cm,
z akcesoriami

29

99

49

99

dziwaczna wanna
Flush Force

Gra Monopoly
Junior hasbro

w zestawie 8 ﬁgurek
do kolekcjonowania

planszowa, do wyboru:
Iniemamocni lub Frozen

59

Figurki
Num Noms

99

99

zestaw startowy

24

19

99

99

Lalki Barbie i Ken
Mattel
z akcesoriami

MOC

39

RADOŚCI

na święta

24

99

pluszak wielkanocny
z dźwiękiem, do wyboru:
baranek lub kurczak, wys. 25 cm

99

pistolet gigant
na wodę
dostępny kolor:
dł. 60 cm

Układanka
ze zwierzątkami
Fisher Price
6 elementów

29

39

99

19

99

pistolet na wodę
dostępne kolory:
dł. 50 cm

auto do zabawy w piasku
do wyboru: straż pożarna, dł. 38 cm,
lub zestaw: wywrotka, dł. 38 cm
i spychacz, dł. 23 cm

99

Laboratorium mechaniki

zestaw do konstruowania, dwa zestawy do wyboru

39

99

Więcej za mniej... Codziennie

19

koszulka
100% bawełny

dziewczęca,
z aplikacją i falbankami
przy rękawkach,
dostępny kolor:
rozmiary: 104-134 cm

9
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koszulka

99

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

9

koszula

chłopięca,
z kołnierzykiem
i wywijanymi
rękawkami,
dostępny kolor:
rozmiary: 134-164 cm

99

99

koszulka
100% bawełny

dziewczęca, z falbankami
przy rękawkach,
dostępny kolor:
rozmiary: 134-164 cm

14

99

Jesteśmy też na

@pepcopl

facebook.com
/PEPCOpl

legginsy

dziewczęce,
z nadrukiem
Mickey Mouse,
różne wzory,
dostępne kolory:
rozmiary:
134-164 cm

HIT

9

99

sukienka

spódniczka

dziewczęca, marszczona,
tiulowa z podszewką,
dostępne kolory:
rozmiary: 104-134 cm

14

dziewczęca,
z wycięciami na ramionach
i nadrukiem w kwiaty,
dostępny kolor:
rozmiary: 134-164 cm

99

39

STYLOWO

w każdym

spodnie

99

chłopięce,
z kieszeniami
i ściągaczami
przy nogawkach,
dostępny kolor:
rozmiary: 134-164 cm

WIEKU

29

99

spódnica
dżinsowa
mini

dziewczęca,
z przetarciami,
dostępny
kolor:
rozmiary:
134-164 cm

HIT
koszulka

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

9

99

29

9

99

koszulka
100% bawełny

sukienka

dziewczęca, szyfonowa,
dwuwarstwowa, z błyszczącymi
lamówkami w pasie
i przy rękawkach,
dostępne kolory:
rozmiary: 104-134 cm

99

spodnie

chłopięce, z tkaniny
w kratkę, z szelkami,
dostępny kolor:
rozmiary: 104-134 cm

29

99

dziewczęca,
z nadrukiem
Mickey Mouse
i innych postaci
z kreskówek
Disneya,
kolory:
rozmiary:
134-164 cm

29

99

HIT

9

99

koszulka

HIT

chłopięca,
z nadrukiem Star Wars,
różne wzory,
kolory:
rozmiary: 134-164 cm

9

99

koszulka

BAJKOWE

dziewczęca,
100% bawełny,
z nadrukiem postaci
z kreskówek Disneya,
kolory:
chłopięca, z nadrukiem
Star Wars, różne wzory,
kolory:
rozmiary: 134-164 cm

na wiosenne
ZESTAWY

ZABAWY

legginsy

9

99

koszulka

dziewczęca, z nadrukiem:
Princesses, kolory:
Minnie Mouse, kolory:
rozmiary: 104-134 cm

legginsy

dziewczęce, z nadrukiem:
Princesses, kolory:
Minnie Mouse, kolory:
rozmiary: 104-134 cm

rozmiary:
134-164 cm

© Disney

HIT

dziewczęce,
z nadrukiem
Mickey Mouse,
kolory:

HIT

9

99

koszulka
© Disney

chłopięca,
z nadrukiem Cars,
kolory:
z nadrukiem
Mickey Mouse i Pluto,
w paski, kolory:
rozmiary: 104-134 cm

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

więcej
za mniej

...codziennie

GWARANCJA
ZWROTU GOTÓWKI

DOŁADOWANIA
BEZ PROWIZJI

Adresy naszych 872 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

