
39 99

HIT
kurtka 

z kapturem
damska, ocieplana, 

z kieszeniami i sztucznym 
futerkiem przy kapturze,
dostępne kolory:     

rozmiary: 34-44

9 99

Akcesoria  
jesienne

damskie, do wyboru:  
czapka z pomponem  

lub szal komin, 
 z miękkiej dzianiny  

ze srebrną nitką,
dostępny kolor:  

jeden rozmiar

lub do wyczerpania zapasów

Oferta ważna 
w dniach

więcej 
za mniej

...codziennie

5.10-11.10 
2018

GORĄCE okazje
na jesienne

chlody



Rzuć 
wyzwanie 
jesiennym 
chłodom

19 99

legginsy
damskie, z dżetami  
na bokach nogawek,
dostępny kolor:    
rozmiary: S-XXL

59 99 29 99

29 99

kardigan
damski, długi, 
ze wzorem w jodełkę,
dostępny kolor:    
rozmiary: S-L

legginsy
damskie, z ozdobnym 

sznurowaniem  
na dole nogawki,

dostępny kolor:  
rozmiary: S-XXL

legginsy
damskie, z fakturą 
w drobną krateczkę 
i ozdobnymi  
zamkami w talii,
dostępny kolor:     
rozmiary: S-XXL

9 99

czapka
dziewczęca, różne kolory, 

z aplikacją, obwód:  
54 lub 56 cm

kardigan
damski,  

z połyskującej  
dzianiny,  

z kieszeniami,
dostępny 
kolor:    
rozmiary:  

S-L

49 99

39 99
sukienka
damska, z wypukłym nadrukiem w kwiaty,
dostępny kolor:   rozmiary: 36-44 

4 99
od

kurtka  
z kapturem
pikowana, chłopięca, 
z kieszeniami,
dostępne kolory:   
rozmiary: 134-164 cm

kurtka 
z kapturem
pikowana, dziewczęca, 
z kieszeniami, 
dostępne kolory:  
rozmiary: 134-164 cm

kurtka z kapturem
z naszywanymi kieszeniami, pikowana, dziewczęca, dostępne 
kolory:   lub chłopięca, dostępne kolory:    
rozmiary: 98-128

29 99

HIT

29 99

HIT

29 99

HIT

Akcesoria jesienne
różne wzory i kolory, do wyboru: rękawiczki  
dziewczęce lub chłopięce, rozmiary:  
S, M, L – 4,99 zł, czapka chłopięca, w paski,  
obwód: 52, 54 lub 56 cm – 5,99 zł, czapka  
chłopięca, gruba, z aplikacją, obwód:  
54 lub 56 cm – 9,99 zł, czapka dziewczęca,  
z uszkami lub cekinami, obwód: 52, 54  
lub 56 cm – 9,99 zł, szalik chłopięcy – 9,99 zł
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29 99

bluza
dziewczęca, przedłużana,  

z haftem i nadrukiem,
dostępne kolory:     

rozmiary: 134-164 cm

39 99

9 99

dżinsy
chłopięce, ze ściągaczami  
w nogawkach i kontrastowym  
wiązaniem w pasie, 
dostępny kolor:    
rozmiary: 134-164 cm

koszulka
dziewczęca,  
z nadrukiem,
dostępne 
kolory:     
rozmiary:  
134-164 cm

29 99

Dżinsy
dziewczęce,  

z pięcioma kieszeniami,
dostępne kolory:  

rozmiary: 134-164 cm

19 99

dżinsy
chłopięce, z wiązaniem w pasie  

i ściągaczami w nogawkach,
dostępne kolory:  

rozmiary: 98-128 cm

kurtka zimowa z kapturem
chłopięca, ocieplana, długość do połowy uda,  
z kieszeniami i ściągaczami w rękawach,
dostępne kolory:     
rozmiary: 134-164 cm

49 99

7 99

9 99

29 99
bluza kangurka
chłopięca, z wysokim  
kołnierzem i nadrukiem, 
dostępny kolor:    
rozmiary: 134-164 cm

9 99

legginsy
dziewczęce,  
z gwiazdkami na kolanach,
dostępne kolory:     
rozmiary: 98-128 cm

19 99

bluza
dziewczęca, 

welurowa, z aplikacją,
dostępny kolor:    

rozmiary: 98-128 cm

19 99

bluza 
chłopięca,  

z nadrukiem,
dostępny kolor:    

rozmiary: 98-128 cm

koszulka
dziewczęca, z nadrukiem,

dostępne kolory:  
rozmiary: 98-128 cm

koszulka
chłopięca, z nadrukiem,
dostępne kolory:  
rozmiary: 98-128 cm
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19 99

19 99

14 99
od

9 99

29 99

29 99

19 99

49 99

6 99

9 99

14 99

koc
dostępne kolory:     
wymiary: 130 x 170 cm

multiramka
dostępne kolory:   
tło gładkie lub kanwa, klamerki w zestawie, do wyboru: 
na 3 zdjęcia, wymiary: 24 x 43 cm – 14,99 zł,
na 6 zdjęć, wymiary: 43 x 43 cm – 19,99 zł,
na 9 zdjęć, wymiary: 53 x 63 cm – 29,99 zł

poduszka okrągła
ze sztucznym futerkiem, dostępne kolory:    ø 40 cm

stołek  
tapicerowany

dostępne kolory 
pokrycia:     

wymiary:  
ø 30 cm, wys. 38 cm

ramka na zdjęcie
szklana,
dostępne kolory
obramowania:     
na zdjęcie o wymiarach:  
10 x 15 cm

multiramka  
z napisem LOVE lub FRIENDS,
dostępne 
kolory:     
wymiary: 28 x 30 cm

ramka na zdjęcie
ozdobna,

dostępne kolory:     
na zdjęcie o wymiarach: 10 x 15 cm

półka  
metalowa
dostępny 
kolor:   
do wyboru:  
z drewnianymi  
elementami,  
40 x 36 x 10 cm  
lub z metalowymi 
elementami, 
 ø 47 cm, gł. 10 cm

wazon ceramiczny
dostępne kolory:  
rozmiary: 11,2 x 19 cm

Półeczka metalowa
z drewnianymi elementami, 

dostępny kolor:    
wymiary: 24 x 35 x 12 cm

Tablica LED
z literami,

dostępny kolor:     
wymiary: 30 x 22 x 4,5 cm 

baterie są sprzedawane oddzielnie

Ścienne  
aranżacje 

z charakterem
Odmień  

wnętrze  
za mniej niż 

myślisz
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14 99 4 99

9 99

komplet puszek 3 szt.
na sypkie produkty, z nadrukiem w serduszka,
dostępne kolory:   
wymiary: mała – 8,5 x 10,3 cm,  
średnia – 9,5 x 14 cm,  
duża – 10,5 x 18,7 cm

kubek ceramiczny
ze wzorem w serduszka,

dostępne kolory:     
poj. 350 ml 

kubek szklany
z przykrywką  
i zaparzaczem  
w kształcie motylka,
dostępne kolory
przykrywki:     
poj. 440 ml

9 99

HIT
kubek termiczny
z nadrukiem serca lub z napisem, 
dostępne kolory:     poj. 420 ml

Gorące ceny  
na rozgrzewkę

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 832 sklepów  
dostępne zawsze na www.pepco.pl


