
9 99

HIT

14 99
od

top
damski, bawełniany, 
z elastanem, gładki, 

dostępne różne kolory,
rozmiary: S-XXL 

szorty 
100% bawełny
damskie, z nadrukiem,

do wyboru:
z ozdobnym sznureczkiem, 

kolory:  – 14,99 zł, 
w paski zebry lub w liście, 

z czarną lamówką i wiązaniem 
z frędzelkami w pasie, 

kolory:   – 19,99 zł,
rozmiary: XS-XL

Lato w niskich cenach
TO MI PASUJE!

Elastyczny 
i komfortowy 

materiał
Dopasowujący się 

do ciała

WIĘCEJ INFORMACJI: 
PEPCO.PL/APLIKACJA

GAZETKĘ INSPIRACJE MAPĘ SKLEPÓW

ZNAJDZIESZ W NIEJ: WIĘCEJ INFORMACJI: WIĘCEJ INFORMACJI: 

NOWOŚĆ
Pobierz aplikację PEpco

i bądź na bieżąco z naszą
najnowszą ofert ą!

więcej
za mniej

...codziennie

lub do wyczerpania zapasów

W niedzielę 30 czerwca
sklepy będą otwarte

27.06-10.07.2019

za mniej
codziennie

Oferta ważna
w dniach



29 99

top
damski, z wiskozy, 
o luźnym kroju, z napisem
i zaokrąglonym dołem,
rozmiary: S-XXL

sukienka
damska, o koszulowym kroju, 

zapinana na guziki, 
wiązana w pasie, w kratę,

rozmiary: 36-44

19 99

19 99

bluzka
damska, z nadrukiem w drobne kwiatki, dekoltem w serek, 
z zaokrąglonym dołem i dłuższym tyłem,
dostępne kolory: 
rozmiary: 36-44 

top
damski, gładki, z fantazyjnym
wiązaniem na dekolcie, 
o luźnym kroju, 
dostępne kolory: 
rozmiary: S-XXL

t-shirt
100% bawełny

damski, klasyczny,
z wypukłym napisem

i dekoltem w serek,
rozmiary: S-XXL

19 99

19 99

19 99

14 99

14 99

top
damski, 

na ramiączkach,
z modnymi 
zakładkami 
na przodzie

i zaokrąglonym 
dołem,

dostępne 
kolory: 

rozmiary: 
36-44

BLUZKA
damska, 

z ozdobnym 
sznurowaniem 

z przodu,
o luźnym kroju,

rozmiary: 36-44

spódniczka mini
damska, z nadrukiem 

w kolorowe kwiaty, 
podkreślająca fi gurę,
wygodna w noszeniu,

rozmiary: S-XXL

39 99

spodnie
dziewczęce, bawełniane, 

dopasowujące się do sylwetki, 
z modnym nadrukiem w panterkę,

rozmiary: 134-164 cm

koszulka
chłopięca, bawełniana,
z nadrukiem w wakacyjne motywy, 
z kontrastowymi rękawkami,
dostępne kolory: 
rozmiary: 134-164 cm

14 99

14 99

14 99

9 99
koszulka 
100% bawełny
chłopięca, z letnimi 
motywami i hasłem,
dostępne kolory: 
rozmiary: 134-164 cm

koszulka 
100% Bawełny
dziewczęca, 
z metalicznym nadrukiem
i aplikacją z kamyczków,
dostępne kolory: 
rozmiary: 134-164 cm

top
chłopięcy, 

z nadrukiem 
na plecach, 
cieniowany,

dostępne kolory: 

rozmiary: 
134-164 cm

LETNIE 
PRZYGODY
pelne mody

LETNIE 
PRZYGODY

mody
PRZYGODY

mody
PRZYGODY

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 27.06.2019 Do 10.07.2019 Aktualna gazetka i mnóstwo inspiracji na www.pepco.pl Jesteśmy też na
@pepcopl facebook.com

/PEPCOpl



19 99

14 99

zestaw 
obieraczek 

3 szt.
dostępne kolory: 

6 99
od

24 99

karafka
z korkiem, dostępne 
dwa wzory: przezroczysta, 
z wypukłym wzorem 
lub matowa, gładka, 
poj. 700 ml

Komplet 2 noży z deską
z uchwytem, z nadrukiem, 
dostępne dwa wzory,
kolory:   
wymiary deski: 31,5 x 21,5 cm,
dł. ostrzy noży: 13 cm, 18 cm

29 99

9 99

4 99

7 99

Stolnica 
silikonowa
dostępne kolory: 
wymiary: 50 x 70 cm

Deska szklana
higieniczna i estetyczna, 
z nadrukiem w śliwki lub jabłka, 
wymiary: 20 x 30 cm

Foremka 
ceramiczna
do wyboru:
mała, ø 13 cm – 6,99 zł,
duża, ø 26 cm – 19,99 zł

Blacha do tarty 
z wyjmowanym spodem,

z powłoką 
nieprzywierającą,

ø 28 cm

pojemnik na ciasto
okrągły, z pokrywą 

z uchwytem,
dostępne kolory: 
ø 34 cm, wys. 15,6 cm 

W LECIE
NAM SIĘupiecze

koszulka 
100% Bawełny
chłopięca, z nadrukiem 
w dinozaury i napisem,
rozmiary: 104-134 cm

9 99

9 99

14 99

14 99

koszulka 
100% Bawełny
dziewczęca, z nadrukiem 
w paski zebry i modnymi 
frędzelkami na dole,
rozmiary: 
104-134 cm

sukienka
dziewczęca, 

odcinana w pasie, 
z nadrukiem w  kropeczki,

rozmiary: 104-134 cm

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

14 99

koszulka 
100% Bawełny
chłopięca, z nadrukiem:
Mickey Mouse, kolory: 
lub Avengers, kolory: 
rozmiary: 104-134 cm

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 27.06.2019 Do 10.07.2019 Aktualna gazetka i mnóstwo inspiracji na www.pepco.pl Jesteśmy też na
@pepcopl facebook.com

/PEPCOpl



4 99

Ramka 
na zdjęcie
o wymiarach 10 x 15 cm,
z ciekawym prążkowanym 
wzorem 

koc
z mikrofi bry, dostępne wzory: 
w paski zebry, kolor: 
lub w panterkę, kolor: 
wymiary: 130 x 170 cm

poszewka
z mikrofi bry, 

wymiary: 40 x 40 cm

poszewka
z mikrofi bry, 

wymiary: 40 x 40 cm

19 99

19 99

19 99

Naczynia stołowe
z afrykańskimi motywami,

do wyboru:
kubek, poj. 320 ml – 4,99 zł,

salaterka, ø 13 cm, wys. 6 cm – 5,99 zł
komplet 3 szklanek, poj. 380 ml – 9,99 zł

9 99

9 99

4 99
od

Kosz składany
estetyczny i pojemny, ze sztywnej tkaniny,
z geometrycznym wzorem, ø 32 cm, wys. 39 cm

poduszka
wykończona ozdobną 
pasmanterią z frędzelkami,
wymiary: 35 x 50 cm

19 99

19 99

sztuczna roślinka
dostępne dwa wzory, 
ø 12 cm, wys. 40 cm

Osłonka
na doniczkę

z delikatnym 
wytłaczanym 

wzorem, 
na mininóżkach,
dostępne kolory: 

ø 15 cm, wys. 15 cm

19 99
od

SZKATUŁKA
z ozdobnym zamknięciem, 
z nadrukiem rozety na wieczku,
wymiary: 18 x 18 x 6 cm

49 99

9 99

Pufa
z obiciem z miłego 
w dotyku sztucznego 
futerka ze wzorem 
w panterkę, wymiary: 
ø 33 cm, wys. 32 cm

latarniA
do nastrojowych 

aranżacji we wnętrzach
i na balkonach,

do wyboru: 
12 x 12 x 32 cm – 19,99 zł,
17 x 17 x 44 cm – 49,99 zł

POWITANIE
Z AFRYKĄ
 w Twoim

domu!

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 27.06.2019 Do 10.07.2019 Aktualna gazetka i mnóstwo inspiracji na www.pepco.pl Jesteśmy też na
@pepcopl facebook.com

/PEPCOpl



3 99

9 99

7 99
od

3 99

14 99

7 99

komplet  
ściereczek 4 szt.
z mikrofibry, w zestawie  
gładkie i ze wzorem, 
wymiary: 30 x 30 cm

Silikonowa 
Szufelka ze zmiotką 
do sprzątania na sucho lub mokro

pojemnik z uchwytem
przezroczysty, zamykany na klipsy, do wyboru:  

4,5 l, 29 x 20 x 12 cm – 7,99 zł, 12,5 l, 39 x 29 x 15,5 cm – 14,99 zł, 
30 l, 39 x 29 x 35 cm – 19,99 zł, 40 l, na kółkach, z długą rączką,  

58 x 39 x 25 cm – 29,99 zł

Silikonowa Szczotka 
do naczyń lub do butelek, 

z końcówką ułatwiającą  
czyszczenie

Silikonowa miotła  
do zamiatania lub mycia na mokro, 

ze ściągaczką do wody

ZESTAW WIESZAKÓW
do wyboru: szare pokryte antypoślizgową  
powłoką z praktycznymi wypustkami, 3 szt. 
lub przezroczyste z bąbelkami, 6 szt.

 

 

  

 
 

 

WSZYSTKO
na swoim
miejscu

• wysoka

skuteczność
sprzątania

• do wielu rodzajów

podłóg
• wystarczy opłukać

pod bieżącą wodą

I WYGODNE
• PRAKTYCZNE

uchwyty
•  Doskonałe 

DO PRZECHOWYWANIA

odzieży, obuwia,  
zabawek

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 889 sklepów  
dostępne zawsze na www.pepco.pl


