
15 zł2-pak legginsów
z bardzo wysoką zawartością bawełny 

i z elastanem, dziewczęce,
w zestawie z nadrukiem i gładkie,

rozmiary: 104-134 cm

15 zł

2-PAK KOSZULEK
100% bawełny
dziewczęce, w zestawie 
z nadrukiem i gładka,
rozmiary: 104-134 cm

HIT
SZUKAJ
W SKLEPACH

lub do wyczerpania zapasów

W niedzielę 30 sierpnia
sklepy będą otwarte

Oferta ważna
w dniach

27.08-2.09.2020

Podwójna

Z 2-PAKU!
KORZYŚĆ

Wreszcie
SZKOŁA

Podwójna korzyść 
w niskiej cenie!



30 zł

2-pak spodni
100% bawełny lub 

z bardzo wysoką 
jej zawartością,

chłopięce, w zestawie 
z nadrukiem i gładkie,
rozmiary: 104-134 cm

15 zł

15 zł

BLUZA
z polaru, chłopięca, 
zapinana na suwak,

z kieszeniami, 
z nadrukiem,

rozmiary: 104-134 cm

15 zł

koszulka 
100% BAWEŁNY
dziewczęca, 
z aplikacją i nadrukiem,
rozmiary: 98-134 cm

    

10 zł

koszulka 
100% BAWEŁNY
chłopięca, z nadrukiem,
rozmiary: 104-134 cm

8 zł

2-pak 
legginsów
z bardzo wysoką 
zawartością bawełny 
i z elastanem, 
dziewczęce, w zestawie 
z nadrukiem i gładkie,
rozmiary: 104-134 cm

2-pak legginsów
z bardzo wysoką zawartością bawełny 

i z elastanem, dziewczęce, 
w zestawie z nadrukiem i gładkie, 

rozmiary: 104-134 cm
Bluza Z KAPTUREM
100% BAWEŁNY
dziewczęca, z surowym wykończeniem dołu, 
z nadrukiem z przodu i z paskami na rękawach, 
rozmiary: 134-164 cm

    

20 zł

Bluza 
100% BAWEŁNY

dziewczęca, 
ze stójką z suwakiem, 
z nadrukiem z przodu 

i z paskami 
na rękawach,

rozmiary: 
134-164 cm

30 zł

2-pak 
legginsów

z wysoką zawartością 
bawełny i z elastanem, 

dziewczęce, w zestawie 
z nadrukiem i gładkie, 
rozmiary: 134-164 cm

2-pak legginsów
z wysoką zawartością bawełny i z elastanem, 

dziewczęce, w zestawie z nadrukiem i gładkie, 
rozmiary: 134-164 cm

15 zł

15 zł

30 zł

2-pak spodni 
DRESOWYCH
100% bawełny lub 
z bardzo wysoką jej 
zawartością, chłopięce,
w zestawie gładkie 
i z nadrukiem na nogawce, 
z wiązaniem w pasie,
rozmiary: 134-164 cm

Bądź na bieżąco: aktualna gazetka, galeria inspiracji i mapa sklepów 
jUŻ teraz w aplikacji mobilnej PEPCO!

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 27.08.2020 Do 2.09.2020

Oferta w poszczególnych sklepach może różnić się pod względem ilości i dostępności asortymentu i jest dostępna 
do wyczerpania zapasów. Niektóre produkty będą w sprzedaży jedynie w wybranych sklepach.

Oferta w poszczególnych sklepach może różnić się pod względem ilości i dostępności asortymentu i jest dostępna 
do wyczerpania zapasów. Niektóre produkty będą w sprzedaży jedynie w wybranych sklepach.

Podwójna

Z 2-PAKU!
KORZYŚĆ

Podwójna

Z 2-PAKU!
KORZYŚĆ

Podwójna

Z 2-PAKU!
KORZYŚĆ

2 x więcej
WZORÓW

I KOLORÓW



golf
95% bawełny i 5% elastanu,
dziewczęcy, w paseczki,  
rozmiary: 134-164 cm

20 zł

koszulka 
100% BAWEŁNY

chłopięca, z nadrukiem, 
rozmiary: 128-170 cm

    

10 zł

40 zł

Dżinsy
98% bawełny i 2% elastanu, 
chłopięce, z przetarciami 
i z wywiniętymi nogawkami, 
rozmiary: 134-164 cm

legginsy
dziewczęce, 

w kratkę, 
z lampasami, 

rozmiary: 
134-164 cm

20 zł

Spodnie DRESOWE
chłopięce, z szerokim 

paskiem wzdłuż nogawek, 
z kieszenią z tyłu 

i z wiązaniem w pasie, 
rozmiary: 98-134 cm

Spodnie 
100% BAWEŁNY

chłopięce, z kieszeniami 
po bokach, wiązaniem 
w pasie i ściągaczami 

w dole nogawek,
rozmiary: 104-134 cm

30 zł

20 zł

Bluza 
Z KAPTUREM
98% bawełny i 2% wiskozy, 
chłopięca, z kieszenią 
kangurką, rozmiary: 
104-134 cm

25 zł

koszulka 
100% BAWEŁNY
chłopięca, z nadrukiem 

z przodu i z paskami 
na rękawach, 

rozmiary: 
98-134 cm

10 zł

spodnie dresowe
100% BAWEŁNY

chłopięce, 
z nadrukiem na kolanach, 

rozmiary: 128-170 cm

20 zł

koszulka
100% bawełny lub 

z wysoką  jej zawartością, 
dziewczęca, z nadrukiem, 

rozmiary: 98-134 cm
10 zł

legginsy
z bardzo wysoką zawartością bawełny i z elastanem, 

dziewczęce, z nadrukiem, rozmiary: 98-134 cm

    

10 zł 20 zł

Bluza 
Z KAPTUREM
95% bawełny i 5% wiskozy, 
chłopięca, zapinana 
na suwak, z kieszeniami, 
rozmiary: 104-134 cm

koszula 
100% BAWEŁNY
chłopięca, z guzikami 
na kołnierzyku i mankietach, 
z nadrukiem, rozmiary: 
104-134 cm

20 zł

20 zł

sukienka
dziewczęca, 

w drobną kratkę,
marszczona 

w pasie,
rozmiary: 

104-134 cm

    

Dżinsy Ogrodniczki
z wysoką zawartością bawełny
i z elastanem, dziewczęce, 
z kieszeniami, rozmiary: 
134-170 cm

50 zł

20 zł

Spodnie DRESOWE 
100% BAWEŁNY

dziewczęce, z ozdobnymi 
kieszeniami, gładkie, 

rozmiary: 134-164 cm

@pepcoplfacebook.com
/PEPCOpl

Sprawdź opinie o naszej ofercie, podziel się swoim zdaniem na 30
SKORZYSTAJ Z KOMFORTOWYCH ZAKUPÓW! 

MASZ 30 DNI NA ZMIANĘ ZDANIA I ZWROT ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW*

Oferta w poszczególnych sklepach może różnić się pod względem ilości i dostępności asortymentu i jest dostępna 
do wyczerpania zapasów. Niektóre produkty będą w sprzedaży jedynie w wybranych sklepach.

Oferta w poszczególnych sklepach może różnić się pod względem ilości i dostępności asortymentu i jest dostępna 
do wyczerpania zapasów. Niektóre produkty będą w sprzedaży jedynie w wybranych sklepach.

Szkoła
NA LUZIE



Piżama 
dziewczęca, z nadrukiem, 

dłuższa góra 98% bawełny 
i spodnie 100% bawełny,

rozmiary: 134-164 cm

25 zł

Piżama 
100% BAWEŁNY
dziewczęca, z nadrukiem,
rozmiary: 92-128 cm

20 zł

Piżama 
100% BAWEŁNY
dziewczęca, 
góra z nadrukiem
i gładkie spodnie,
rozmiary: 92-128 cm

15 zł

3-pak majtek 
100% BAWEŁNY
dziewczęce, w zestawie 2 pary 
z nadrukiem, jedna gładka,
rozmiary: 134-164 cm

7 zł

3-pak skarpetek
z wysoką zawartością bawełny, dziewczęce, 
w zestawie różne wzory,
rozmiary: 23-307 zł

3-pak majtek 100% BAWEŁNY
dziewczęce, w zestawie 2 pary z nadrukiem, 

jedna gładka, rozmiary: 92-128 cm
7 zł

3-pak skarpetek
dziewczęce, w zestawie 

różne wzory, z aplikacją, 
rozmiary: 31-38 7 zł

Piżama
z bardzo wysoką zawartością 

bawełny, chłopięca, góra z nadrukiem 
i gładkie spodnie, rozmiary: 134-164 cm

25 zł

Piżama 
100% 
BAWEŁNY
chłopięca, 
z nadrukiem,
rozmiary: 
92-128 cm

20 zł

Piżama 100% BAWEŁNY
chłopięca, góra z nadrukiem 
i gładkie spodnie,
rozmiary: 134-164 cm

20 zł

Piżama 
100% 

BAWEŁNY
chłopięca, 

góra z nadrukiem 
i gładkie spodnie, 

rozmiary: 
92-128 cm

15 zł

3-pak skarpetek
z wysoką zawartością bawełny, 
chłopięce, w zestawie 2 pary 
we wzory, jedna gładka,
rozmiary: 31-38

7 zł

3-pak majtek 100% BAWEŁNY
chłopięce, w zestawie 2 pary w paski, 

jedna gładka, rozmiary: 134-164 cm 7 zł

15 zł

3-pak majtek 
100% BAWEŁNY
chłopięce, w zestawie 
2 pary z nadrukiem, 
jedna gładka,
rozmiary: 92-128 cm

7 zł

3-pak skarpetek
z wysoką zawartością bawełny, 
chłopięce, w zestawie różne wzory,
rozmiary: 23-30

7 zł

2-Pak szortów
95% bawełny i 5% elastanu, 

chłopięce, w zestawie 
z nadrukiem i gładkie, 

rozmiary: 92-128 cm

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 27.08.2020 Do 2.09.2020 Teraz w ofercie elektroniczne karty podarunkowe i Paysafecard

Oferta w poszczególnych sklepach może różnić się pod względem ilości i dostępności asortymentu i jest dostępna 
do wyczerpania zapasów. Niektóre produkty będą w sprzedaży jedynie w wybranych sklepach.

Oferta w poszczególnych sklepach może różnić się pod względem ilości i dostępności asortymentu i jest dostępna 
do wyczerpania zapasów. Niektóre produkty będą w sprzedaży jedynie w wybranych sklepach.

z WIELOPAKIEM!

Nawet

WIĘCEJ
3x Dni i noce

PEŁNE 
ZABAWY



5 zł
Kredki Bambino 
12 szt.
różne licencje

ZESZYT A5
32 kartki w kratkę, 
z nadrukiem: Minionki, 
Kraina Lodu, Myszka Minnie 
i Daisy lub R. Lewandowski

1 50

1 50

ZESZYT A5
16 kartek w linie,
z nadrukiem: Minionki, 
Kraina Lodu lub Barbie – 0,70 zł
lub 32 kartki w kratkę, z nadrukiem: 
Minionki, Kraina Lodu, 
Myszka Minnie i Daisy 
lub R. Lewandowski
– 1,50 zł

0 70
od

10 zł

3 zł

Zeszyt A4
60 kartek w kratkę

        

6 zł 2zł

Kredki 24 szt.
z pudrowymi końcówkami

Brulion A5
96 kartek w kratkę

zestaw przyborów szkolnych 
z metalowym piórnikiem
ze wzorem Kraina Lodu lub Minionki8 zł

1 50

blok rysunkowy A4
z kolorowanką
20 kartek, z nadrukiem:

Avengers, Minionki,
lub Myszka Minnie i Daisy

lub blok 
techniczny A4

10 kartek, z nadrukiem: 
Spider-Man lub 

Myszka Minnie i Daisy

blok 
techniczny A4

10 kartek, z nadrukiem: 
Myszka Minnie i Daisy 

lub Spider-Man

lub blok rysunkowy A4
z kolorowanką
20 kartek, z nadrukiem:

Avengers, Minionki,
lub Myszka Minnie i Daisy

Farby plakatowe BAMBINO 12 SZT.
12 pojemniczków po 20 ml

    

4 zł

Zestaw 
zakreślaczy 6 szt.

różne kolory w zestawie

pepco.pl

Najnowsze kolekcje zawsze dostępne na pepco.pl www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 27.08.2020 Do 2.09.2020

Oferta w poszczególnych sklepach może różnić się pod względem ilości i dostępności asortymentu i jest dostępna 
do wyczerpania zapasów. Niektóre produkty będą w sprzedaży jedynie w wybranych sklepach.

Oferta w poszczególnych sklepach może różnić się pod względem ilości i dostępności asortymentu i jest dostępna 
do wyczerpania zapasów. Niektóre produkty będą w sprzedaży jedynie w wybranych sklepach.

Wybierz
  SWOICH

BOHATERÓW



20 zł

20 zł

30 zł

Ramka
brokatowa, na zdjęcie 
o wymiarach: 10 x 15 cm

5 zł

8 zł

Skarbonka
ceramiczna, 
w kształcie misia 

    SZKATUŁKA
pokryta sztucznym futerkiem, 
wymiary: 22,5 x 15 x 12,5 cm

    

LAMPKA BIURKOWA
z elastycznym ramieniem, 
z możliwością zmiany barwy światła 
na neutralną, ciepłą lub zimną 
dotykowym włącznikiem, 
ładowanie przez USB, 
wymiary: 26 x 10 x 31 cm

    

Ramka
na zdjęcie 
o wymiarach: 
10 x 15 cm

butelka
plastikowa, z nadrukiem, poj. 1 l

    7 zł

10 zł

OZDOBA LED
w kształcie Myszki Minnie 

lub Myszki Miki, 
wymiary: 21 x 3 x 17,5 cm

15 zł

15 zł

15 zł

torba termiczna
neoprenowa, zapinana na suwak, 
z zewnętrzną kieszenią, 
wymiary: 27 x 15 x 30 cm

    

pojemnik
szklany, z przykrywką
z silikonową uszczelką, 
z 2 przegródkami, poj. 700 ml, 
można myć w zmywarce, 
używać w piekarniku i kuchence 
mikrofalowej (bez przykrywki),
nadaje się do zamrażania

pojemnik na lunch
dwupiętrowy, ze sztućcami i opaską, 
poj. 2 x 600 ml, można myć 
w zmywarce i używać w kuchence 
mikrofalowej (bez przykrywki)

    

6 zł

pojemnik na lunch
w kształcie jednorożca, 
z nadrukiem, poj. 850 ml, 
można używać w kuchence 
mikrofalowej 
(bez przykrywki) 25 zł

Kubek 
termiczny 
ze stali nierdzewnej, 
z uszkami misia, 
poj. 320 ml

6 zł

KOMPLET 8 woreczków
ze strunowym zamknięciem, 

z nadrukiem, do wielokrotnego użytku, 
w zestawie: 4 szt., poj. 250 ml, 18 x 9,5 cm 

i 4 szt., poj. 900 ml, 18 x 18,5 cm

        

25 zł

torba termiczna z WYPOSAŻENIEM
w komplecie: 3 pojemniki, poj. 1,8 l i 2 x 400 ml 
oraz wkład chłodzący, wymiary torby: 15 x 16 x 23 cm

    

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 27.08.2020 Do 2.09.2020
Doładuj kartę telefoniczną krajową lub zagraniczną w kasie PEPCO 

– szybko, wygodnie i bez prowizji!

Oferta w poszczególnych sklepach może różnić się pod względem ilości i dostępności asortymentu i jest dostępna 
do wyczerpania zapasów. Niektóre produkty będą w sprzedaży jedynie w wybranych sklepach.

Oferta w poszczególnych sklepach może różnić się pod względem ilości i dostępności asortymentu i jest dostępna 
do wyczerpania zapasów. Niektóre produkty będą w sprzedaży jedynie w wybranych sklepach.

ELASTYCZNE 
RAMIĘ

3 RÓŻNE 
BARWY 

ŚWIATŁA

Czas
NA BLASK

Apetyt
na MAGICZNE

ŚNIADANIE



Deska do prasowania
automatycznie składana, z pokrowcem, trwała i lekka, 
z aluminiową siatką, wymiary: 125 x 30 cm, wys. 86 cm

            

70 zł

ZESTAW DO SPRZĄTANIA
mop płaski i wiadro, poj. 3 l, 
wymiary: 20,5 x 17,5 x 35 cm, 
z praktycznym wyciskaczem do mopa

50 zł

Rękawice SILIKONOWE  
z wypustkami, do zmywania i sprzątania 
na sucho lub mokro, usuwają brud 
jak szczoteczka, rozmiar uniwersalny

10 zł

70 

10 

Silikonowy 
uchwyt na gąbkę

wygodny w użyciu, niezbędny w kuchni

        

Suszarka
NA PRANIE
pionowa, rozsuwana, 
o regulowanej 
szerokości, 
łączna długość 
drążków 8 m, 
wymiary: 
43-75 x 38 x 105 cm

50 zł

5 zł

Koszyk
Curver
plastikowy, 

z uchwytami,
do wyboru:

poj. 5 l – 10 zł, 
poj. 12 l – 20 zł, 
poj. 17 l – 25 zł

    

10 zł

od

więcej
za mniej

...codziennie

@pepcopl

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
tel.: +48 61 62 88 999   e-mail: klient@pepco.eu

bądź na bieżąco poznaj nowe produkty kupuj bez obaw

Masz 
30-dniowe

prawo do zwrotu
* Regulamin 

zwrotów dostępny 
na www.pepco.pl

facebook.com
/PEPCOpl

pepco.pl doładowania kart
telefonicznych

krajowych
i zagranicznych

elektroniczne
karty

podarunkowe

Aplikacja
mobilna

PEPCO

30

MOP
SKŁADANY

EKOPRODUKTY
Z RECYKLINGU!

ROZSUWANA

43-75 cm

Łatwe
Sprzątanie!

Dzisiaj 
w planie


