
koszulka lub legginsy
dziewczęce, z nadrukiem Minnie Mouse,
koszulka 100% bawełny, kolory: 
legginsy z wysoką zawartością bawełny, kolory: 
rozmiary: 104-134 cm

9 99

29 99

plecak
jednokomorowy, 
z usztywnionymi plecami, 
dwiema zewnętrznymi kieszeniami, 
grubymi, regulowanymi szelkami 
z odblaskami, z nadrukiem 
Minnie Mouse, z opalizującym 
wykończeniem na froncie, 
wykonany z tkaniny 
wodoodpornej

koszulka lub 
spodnie dresowe

100% BAWEŁNY 
chłopięce, z nadrukiem 

Mickey Mouse,
koszulka – 9,99 zł,
spodnie – 19,99 zł,

rozmiary: 104-134 cm

9 99
od

usztywniony 
spód

lub do wyczerpania zapasów

Oferta ważna
w dniach

HIT
SZUKAJ
W SKLEPACH

8.08-21.08
2019

SZUKAJ

9 99
koszulka 

lub legginsy
dziewczęce, 

koszulka 100% bawełny, 
z nadrukiem Mickey Mouse, 

lub Śpiąca Królewna, 
kolory: 

legginsy z wysoką
 zawartością bawełny, 

z nadrukiem Mickey Mouse, 
kolory: 

rozmiary: 134-164 cm

© Disney



9 99

24 99

koszulka
z wysoką zawartością  
bawełny, dziewczęca,  
z nadrukiem Princess,

dostępne kolory:  
rozmiary: 104-134 cm

9 99

9 99

9 99

29 99

29 999 99

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

koszula 100% BAWEŁNY
dziewczęca, z kołnierzykiem,  
zapinana na guziki,  
z nadrukiem Minnie Mouse,
rozmiary: 104-134 cm

14 99

19 99

14 99

19 99

19 99

bluza z kapturem 
100% BAWEŁNY
dziewczęca, z aplikacją  
w kształcie jednorożca  

z dwustronnymi cekinami  
i z napisem,

dostępne kolory:     
rozmiary: 134-164 cm

bluza
z wysoką zawartością bawełny,  
chłopięca, z nadrukiem  
Mickey Mouse,  
Goofy i Kaczor Donald,
dostępne kolory:      
rozmiary: 104-134 cm

legginsy
z wysoką zawartością  
bawełny, dziewczęce,  
z nadrukiem:
w kropki, kolor: 
lub w kratkę, kolor:  
rozmiary: 104-134 cm

spódniczka
dziewczęca, z oryginalną  
zakładką z przodu,  
w kolorową kratkę,
rozmiary: 134-164 cm

koszulka  
chłopięca,  

z nadrukiem i hasłem,
dostępne kolory:      

rozmiary: 104-134 cm

dżinsy
dziewczęce,  

z pięcioma kieszeniami,  
lekko cieniowane,

dostępne kolory:      
rozmiary: 134-164 cm

koszulka
chłopięca, z nadrukiem  
i napisem, z lekko  
przedłużonym,  
zaokrąglonym tyłem,
dostępne kolory:     
rozmiary: 134-164 cm

Bluza lub spodnie
chłopięce,

bluza 100% bawełny, z napisem, kolory:  
spodnie z tkaniny z wysoką zawartością  

bawełny, z kieszeniami i wiązaniem, 
kolory:     

rozmiary:  
134-164 cm

koszulka  
100% BAWEŁNY

dziewczęca, z falbankami  
na ramionach,  

z nadrukiem, hasłem  
i aplikacją z frędzelkami,

rozmiary: 104-134 cm

spodnie
chłopięce, z tkaniny, gładkie, 

z podwijanymi nogawkami, 
z kieszeniami i wiązaniem,

rozmiary: 104-134 cm

koszulka lub  
spodnie dresowe 
100% bawełny
chłopięce, z nadrukiem Avengers, 
koszulka – 9,99 zł, 
spodnie, z lampasami z napisem  
i wiązaniem – 19,99 zł, 
rozmiary: 134-164 cm

koszulka lub spodnie dresowe
chłopięce, z nadrukiem Toy Story,
koszulka 100% bawełny – 9,99 zł, 

spodnie z wysoką zawartością bawełny – 19,99 zł, 
rozmiary: 104-134 cm

9 99
od

9 99
od

koszulka  
lub spodnie  
dresowe
chłopięce, z nadrukiem  
Star Wars, koszulka  
100% bawełny – 9,99 zł,
spodnie z wysoką  
zawartością bawełny,  
z lampasami z napisem 
i wiązaniem – 19,99 zł, 
rozmiary: 134-164 cm

9 99
od
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Asortyment dostępny jedynie w wybranych sklepach

2 99

4 99

długopis
z cekinowym kotkiem, 

dostępne dwa kolory

długopisy 2 szt.
w opalizującej oprawce, 
dostępne dwa wzory

9 99

Body 
100% bawełny

Organicznej
dziewczęce 

lub chłopięce,
z kolorową lamówką 

i nadrukiem, 
dostępne różne wzory,

rozmiary: 62-92 cm

3 99 taśma 
klejąca
6 kolorów, z efektem 
holografi cznym

2 99

Długopis
w tęczowej oprawce 
ze srebrnym pyłem

Pamiętnik A5
80-kartkowy, 
z futrzaną okładką
z aplikacją z jednorożcem
lub w panterkę

14 99

9 99
piórnik SASZETKA

z dwustronnymi cekinami 
zmieniającymi kolory, 

zapinany na suwak z pomponem, 
dostępne dwa wzory,

wymiary: 23 x 7,5 x 7,5 cm

Notes A5
z okładką z dwustronnych 
cekinów zmieniających kolory,
dostępne różne opcje 
kolorystyczne

Zeszyt A5
60-kartkowy, w kratkę, 
z metalicznym nadrukiem 
na okładce, 
dostępne różne wzory 

1 49

14 99

NOWOŚĆ100%
bawełny
organicznej

7 99

4 99

9 99

2 99

0 69
od

długopis
6-kolorowy, z nadrukiem 
Minnie Mouse,
101 dalmatyńczyków 
lub Star Wars 

kuferek 
z rączką
na drobiazgi, 
z nadrukiem 

101 dalmatyńczyków,
Minnie Mouse, 
 lub Spiderman

14 9914 99

ZESZYT A5
do wyboru:
16-kartkowy, w kratkę lub linie,
z nadrukiem Minnie Mouse lub 
The Secret Life of Pets 2 – 0,69 zł,
lub 32-kartkowy, w kratkę, 
z nadrukiem Minnie Mouse, Barbie
lub The Secret Life of Pets 2 – 1,49 zł

zestaw przyborów 
szkolnych z piórnikiem

długopis, ołówek, gumka, temperówka, 
linijka, ozdobny spinacz i metalowy piórnik, 

z nadrukiem Minnie Mouse lub Star Wars

worek
z bezpiecznymi sznurkami,
z nadrukiem Minnie Mouse,
Frozen lub 101 dalmatyńczyków,
wymiary: 32,5 x 44 cm

Pamiętnik 
z długopisem, 

zamykany na kłódeczkę, 
z nadrukiem 

Minnie Mouse

plecak 
przedszkolny 

jednokomorowy, 
z nadrukiem 

Minnie Mouse w 3D, 
z regulowanymi 

szelkami

9 99

walizeczka 
z rączką
na rysunki, z nadrukiem 101 dalmatyńczyków, Frozen
lub Minnie Mouse, wymiary: 31,5 x 23 x 6,5 cm

4 99

Kredki pastelowe
12 kolorów, miękkie, 
odpowiednie dla najmłodszych, 
z nadrukiem Minnie Mouse
lub Marie Cat

Aktualna gazetka i mnóstwo inspiracji na www.pepco.pl Jesteśmy też na
@pepcopl facebook.com

/PEPCOpl

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 8.08.2019 Do 21.08.2019
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Pamiętnik 
z długopisem, 

zamykany na kłódeczkę, 

Minnie Mouse

© Disney



plecak
jednokomorowy, z usztywnionymi plecami, 

dwiema zewnętrznymi kieszeniami 
i dwiema bocznymi, z grubymi, 

regulowanymi szelkami z odblaskami 
i usztywnionym spodem,
z nadrukiem Star Wars, 

wykonany z wodoodpornej tkaniny

29 99

9 99

piórnik tuba 
zapinany na suwak, 

z nadrukiem Mickey Mouse
lub Minnie Mouse,

wymiary: 21 x 8 cm

piórnik SASZETKA 
z dwiema przegródkami, 

podszewką i aplikacjami, zapinany na suwak, 
z nadrukiem Star Wars lub Minnie Mouse,

wymiary: 19 x 6,5 x 4,5 cm

4 99

worek
z bezpiecznymi sznurkami, z nadrukiem 
Spiderman, Star Wars lub Mickey Mouse
wymiary: 32,5 x 44 cm

plecak przedszkolny
jednokomorowy, z nadrukiem 
Mickey Mouse w 3D, 
z regulowanymi szelkami

1 99

4 99

4 99

Kredki pastelowe
12 kolorów, miękkie, 
odpowiednie dla najmłodszych, 
z nadrukiem Mickey Mouse 
lub Spiderman

9 99
walizeczka 

z rączką
na rysunki, z nadrukiem 

Spiderman, wymiary: 
31,5 x 23 x 6,5 cm

14 99

0 69
odZESZYT A5

do wyboru:
16-kartkowy, w kratkę lub linie,

z nadrukiem Star Wars lub Spiderman – 0,69 zł,
lub 32-kartkowy, w kratkę,

z nadrukiem Star Wars – 1,49 zł

9 99

7 99

MultiramKa
na pięć zdjęć o wymiarach: 

10 x 15 cm, pozioma,
dostępne kolory: 

9 99

29 99

PUF
nadmuchiwany, 

z pokryciem z miękkiego
sztucznego futerka,

dostępne kolory: 
wymiary: 45 x 25 cm

Łańcuch LED
10 świecących kształtów, 

dostępne dwa wzory, 
długość 165 cm,

baterie są sprzedawane
 oddzielnie

PUDŁO składane
pojemne i praktyczne, 
z nadrukiem, 
dostępne cztery wzory, 
wymiary: 30 x 30 x 30 cm 19 99

PODUSZKA
 wymiary: 40 x 45 cm

Teczka A4
z gumką, z nadrukiem 
różnych licencji

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 8.08.2019 Do 21.08.2019 APLIKACJA PEPCO: BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z NASZĄ NAJNOWSZĄ OFERTĄ! Wiecej na: PEPCO.PL
/APLIKACJA

na rysunki, z nadrukiem 
Spiderman, wymiary: 

7 99
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9 99

6 99

29 99

19 99

19 99

OZDOBA LED
w kształcie główki 

Minnie Mouse, 
lub Mickey Mouse,

 wymiary: 21 x 17 x 3 cm,
baterie są sprzedawane

 oddzielnie

Puszka skarbonka
z nadrukiem Mickey Mouse
lub Minnie Mouse, metalowa,
wymiary: 10 x 15 cm

Szkatułka
z dwiema szufl adkami, 
z nadrukiem Mickey Mouse
lub Minnie Mouse,
wymiary: 15 x 13,5 x 8,5 cm

Budzik
klasyczny, z nadrukiem Minnie Mouse

lub Mickey Mouse na cyferblacie,
wymiary: 11 x 5,5 x 16 cm

KOC
z mikrofi bry, z nadrukiem 
Minnie Mouse,
wymiary: 120 x 150 cm

doskonałe miejsce 
na skarby

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 898 sklepów 
dostępne zawsze na www.pepco.pl

doskonałe miejsce © Disney


