
NOWE
KOLEKCJE

19 99

HIT

spodnie dresowe
dziewczęce, 100% bawełny, z nadrukiem Minnie Mouse,
dostępne kolory:    rozmiary: 104-134 cm
chłopięce, z nadrukiem Mickey Mouse, dostępny kolor: 
z nadrukiem Spiderman, dostępny kolor:   rozmiary: 104-134 cm 
chłopięce, z nadrukiem Star Wars,
dostępne kolory:    rozmiary: 134-164 cm

Koszulka  
100% bawełny
dziewczęca,  
z nadrukiem Minnie Mouse  
i szyfonową aplikacją,
dostępne kolory:   
rozmiary: 104-134 cm    

29 99
bluza z kapturem

chłopięca, z nadrukiem  
Mickey Mouse, 

zapinana na suwak,
dostępne kolory:      

rozmiary: 104-134 cm

14 99

w bajecznych cenach

lub do wyczerpania zapasów

Oferta ważna 
w dniach

więcej 
za mniej

...codziennie

24.01-30.01 
2019



14 99
legginsy
dziewczęce,  
z nadrukiem  

Minnie Mouse,
dostępne kolory:     

rozmiary: 104-134 cm

29 99

29 99

bluza 
dziewczęca, 100% bawełny, 
z nadrukiem Mickey Mouse,
dostępne kolory:    
chłopięca,  
z nadrukiem Star Wars,
dostępny kolor:     
rozmiary: 134-164 cm

dżinsy
chłopięce,  

ze ściągaczami  
przy nogawkach,

dostępny kolor:      
rozmiary:  

134-164 cm

spodnie  dresowe 100% bawełny
dziewczęce, z nadrukiem Mickey Mouse,
dostępne kolory:     
rozmiary: 134-164 cm

39 99

29 99

19 99
Koszulka
chłopięca, z nadrukiem Star Wars  
i naszywkami,
dostępny kolor:       
rozmiary: 134-164 cm

19 99 Koszulka 100% bawełny
dziewczęca, z aplikacją Mickey Mouse z cekinów,
dostępne kolory:     
rozmiary: 134-164 cm

sukienka
dziewczęca,  
z tiulową spódniczką  
wykończoną  
błyszczącą taśmą,
dostępny kolor:     
rozmiary: 134-164 cm

19 99

HIT
spodnie
dziewczęce, 100% bawełny, z nadrukiem Minnie Mouse,
dostępne kolory:   
chłopięce, z nadrukiem Spiderman, dostępny kolor:  
z nadrukiem Mickey Mouse, dostępny kolor:  
rozmiary: 104-134 cm

14 99 Koszulka 
chłopięca, z nadrukiem bohaterów  
bajek Disneya,
dostępne kolory:        
rozmiary: 104-134 cm   

29 99

bluza z kapturem
zapinana na suwak, 

dziewczęca, 100% bawełny,  
z nadrukiem Princess i baskinką,

dostępny kolor: 
chłopięca,  

z nadrukiem Mickey Mouse,
dostępne kolory:     

rozmiary: 104-134 cm

dżinsy
dziewczęce,  
z kolorowym  

nadrukiem,
dostępne kolory: 

   
chłopięce,

dostępne kolory: 
    

rozmiary:  
104-134 cm

19 99

HIT
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9 99

7 99

7 99

9 99

9 99

9 99

29 99

49 99

59 99

9 99

19 99
koszula 
damska, z wiskozy,  
z przedłużonym tyłem,
dostępne kolory: 

      
rozmiary: 36-44

79 99

19 99

2-pak szortów  
dziewczęce, z nadrukiem  
Mickey Mouse lub Minnie Mouse,
dostępne kolory:     
rozmiary: 134-164 cm

3-pak stopek 
chłopięce, ze wzorem Scooby-Doo,

różne kolory w zestawach, 
rozmiary: 23-30 

3-pak stopek 
chłopięce,  

ze wzorem Avengers,
różne kolory 

 w zestawach, 
rozmiary: 31-42

3-pak majtek 100% bawełny  
chłopięce, w kolorowe paseczki,  
z nadrukiem Scooby-Doo,
w zestawie kolory:    
rozmiary: 92-128 cm

3-pak majtek 100% bawełny 
dziewczęce, z nadrukiem  

Mickey Mouse,
w zestawie kolory:      

rozmiary: 134-164 cm

3-pak majtek 100% bawełny
dziewczęce, z nadrukiem Daisy,
w zestawie kolory:       
rozmiary: 92-128 cm

sukienka 
damska,  
ze strukturalnym  
wzorem,
dostępny kolor:     
rozmiary: 36-44

Szorty 
chłopięce, szare w paski,  
z nadrukiem Avengers,
wymiary: 134-176 cm

kurtka dżinsowa
damska, z kwiatowym haftem,
 dostępny kolor:   rozmiary: 36-44

kurtka 
ze sztucznego  

zamszu, damska,
dostępny kolor:    

rozmiary: 36-46

spódnica  
midi

damska,  
z kontrastowym  

lampasem,
dostępne  

kolory: 
    

rozmiary:  
S-XXL

Dżinsy
damskie, z ozdobnymi suwakami  
w zakończeniu nogawek,
dostępny kolor:     
rozmiary: 36-44

NOWA
KOLEKCJA

PEŁNA
STyLU
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39 99

39 99

49 99

59 9919 99

7 99

koszula  
dżinsowa
damska, z kieszonkami  
i falbanką przy zapięciu,
dostępny kolor:     
rozmiary: 36-44

koszula dżinsowa
damska, z kieszonką,

dostępny kolor:    
rozmiary: 36-44

spodnie 
damskie,  
z dekoracyjnymi  
lampasami,
dostępny kolor:     
rozmiary: 36-44 

kurtka pikowana
damska, z kieszeniami,
dostępny kolor:     
rozmiary: 36-46

Spodnie sportowe
damskie, z kieszeniami,
dostępne kolory:     

rozmiary: S-XXL

top 
damski,  

na ramiączkach,  
dostępne  

różne kolory,  
rozmiary: S-XXL

6 99

9 99
od

5 99

6 99

9 99

Słoik 
z przykrywką ze wstążeczką,

do wyboru:     
poj. 960 ml – 9,99 zł,  

poj. 1800 ml – 14,99 zł,  
poj. 3850 ml – 19,99 zł

talerzyk deserowy
z reliefem, 
dostępne kolory:       
ø 19 cm

kubek
z reliefem,
dostępne kolory:       
poj. 450 ml

salaterka
z reliefem,

dostępne kolory:       
poj. 110 ml

zestaw 3 szt.  
miseczek do dipów 
z reliefem,
dostępne kolory:      
ø 8,5 cm

NOWOŚCI
w twojej 

kuchni
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19 99

9 99
od

9 99

Półka wisząca 
wymiary: 40 x 15 cm,  

wys. 60 cm

Koszyk pleciony
 z trawy hiacyntowej,

dostępny kolor:     
do wyboru:   

20 x 15 x 13 cm – 9,99 zł, 
33 x 22 x 17 cm – 19,99 zł

Poszewka 
z pluszu, dostępne kolory:     
lub we wzór z motywem liści,  
wymiary: 40 x 40 cm

ramka lub multiramka
na zdjęcia o wymiarach: 10 x 15 cm, 
z drewnianą ramą i klamerkami  
do zawieszenia zdjęć,
dostępne kolory:     
do wyboru:  
na 1 zdjęcie, 19 x 23 cm – 6,99 zł,  
na 3 zdjęcia, 24 x 43 cm – 14,99 zł,  
na 6 zdjęć, 43 x 43 cm – 19,99 zł

6 99
od

Roślinka 
sztuczna,  

w doniczce ceramicznej,
dostępny kolor doniczki:     

ø 5,8 cm, wys. 4,3 cm  
dostępne różne roślinki

3 99

Odśwież
wnętrze
z nową 

kolekcją

Odśwież
wnętrze
z nową 

kolekcją

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 868 sklepów  
dostępne zawsze na www.pepco.pl


