
Łańcuch świetlny LED
10 lampek w kształcie serduszek, 
dostępne kolory:     
baterie są sprzedawane oddzielnie

7 99

7 99

7 99

zaparzacz   
silikonowy

z elementem  
w kształcie serca,

dostępny kolor:    

kubek w prezentowym kartoniku
z walentynkowym wzorem,
poj. 420 ml

DAJ SIĘ UWIEŚĆ

KOLEKCJOM
walentynkowym

lub do wyczerpania zapasów

Oferta ważna 
w dniach

więcej 
za mniej

...codziennie
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19 99

9 99

24 99

14 99

14 99

9 99

9 99

14 99

kubek termiczny
2 wzory, 

dostępne kolory:     
poj. 450 ml

zestaw 3 puszek
z wytłaczanym wzorem w serca, z przykrywką,
dostępny kolor:  
wymiary: ø 8,5 cm, wys. 10 cm, 
ø 9,5 cm, wys. 14 cm,   
ø 10,5 cm, wys. 18,7 cm  

Zestaw 2 kubków 
w prezentowym kartoniku
z walentynkowymi motywami, 
dostępne różne wzory i kolory,   
poj. 350 ml

kubek
ze złotymi sercami, 2 wzory,

poj. 600 ml

Tortownica
z wkładem  
w kształcie serca,
ø 24 cm

Zestaw 2 kieliszków 
szklane, do wyboru: nieprzezroczyste,  
czerwony i czarny lub przezroczyste  
z nadrukiem w czerwone serduszka,  
2 wzory, poj. 300 ml

bransoletka 
damska, 2 łańcuszki z serduszkami,  

delikatny wzór,
dostępne kolory: złoty lub srebrny, 

dł. 17 cm + 5 cm
7 99

7 99

naszyjnik
damski, delikatny wzór, 
z motywem połączonych serc,   
w ozdobnym opakowaniu,
dostępny kolor: srebrny, 
dł. 40 cm + 5 cm

4 99
od

5 99

ramka na zdjęcie
dostępne kolory:      

wymiary: 10 x 15 cm – 4,99 zł, 
15 x 20 cm – 6,99 zł

Świeca  
zapachowa
w szkle, 
dostępne różne  
kolory, ø 9 cm

IDEALNY
PREZENT 

NA
walentynki

poszewka 
walentynkowe wzory,

dostępne kolory:      
wymiary: 40 x 40 cm

Koc 
walentynkowe  

wzory,  
dostępne kolory: 

     
wymiary:  

130 x 170 cm
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bokserki
męskie, w pudełku,  
z nadrukiem Avengers  
lub Star Wars, 
dostępne kolory:     
rozmiary: M-XXL

9 99

9 99

7 99

39 99

14 99

bokserki
męskie, w pudełku, z walentynkowym  

nadrukiem, różne wzory,
dostępne kolory:     

rozmiary: M-XXL

Koszula nocna
damska, z nadrukiem  

Minnie Mouse,
dostępny kolor:      

rozmiary: S-XXL 

piżama
męska, z nadrukiem Avengers,

rozmiary: M-XXL

2-pak skarpet
męskie, różne wzory w zestawie,

rozmiary: 39-42, 43-46

skarpety
męskie, ze wzorem Star Wars,
rozmiary: 39-42, 43-46

39 9929 99

Szlafrok
damski, z kapturem,

dostępny kolor:     
rozmiary: S-XL

IDEALNY
PREZENT 

NA
walentynki

19 99kapcie
męskie, wsuwane,  

z nadrukiem Avengers,
rozmiary: 40-46

Poduszka Pluszowa Serce
z napisem Kocham Cię i walentynkową aplikacją, różne wzory,

dostępne kolory:       
wys. 23 cm, szer. 48 cm 19 99

14 99
miś pluszowy
z czerwonym lub różowym  
serduszkiem z walentynkową aplikacją,
wys. 23 cm

19 99
kapcie
damskie, wsuwane,  
z walentynkowym nadrukiem,
dostępny kolor:     
rozmiary: 36-41

9 99

3-pak stopek
damskie, z nadrukiem  

Minnie Mouse, 
różne wzory w zestawie,

rozmiary: 35-42
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ZMYSŁOWA
KOLEKCJA

IDEALNA NA

walentynki 19 99

Stringi
damskie, koronkowe,
dostępny kolor:    
rozmiary: S-XL

Biustonosz
damski, koronkowy, 

usztywniany,  
z ozdobnym  

przedłużeniem,
dostępny kolor:    
rozmiary: 75A-85D

9 99

7 99
Majtki
damskie,
dostępny kolor:     
rozmiary: S-XXL 
do wyboru: brazyliany 
koronkowe,  
szorty z mikrofibry  
z koronką,  
bikini koronkowe

39 99

39 99

body
damskie, koronkowe, 
z miękkimi miseczkami,
dostępny kolor:     
rozmiary: S-XL

body
damskie, koronkowe,  

z miseczkami typu push-up,
dostępny kolor:  

rozmiary: S-XL

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


