
15 zł

15 zł

Komplet 5 pojemników
do żywności, przezroczyste,  
z żółtymi lub zielonymi silikonowymi  
uszczelkami, zamykane na klipsy,  
w zestawie: 4 szt. o poj. 190 ml,  
wymiary: 10 x 8 x 4,5 cm oraz  
1 szt. o poj. 2 l, wymiary:  
19,5 x 14,5 x 10 cm,  
można myć w zmywarce i używać  
w kuchence mikrofalowej

KOMPLET 3 pojemników
do żywności, przezroczyste,  
z żółtymi lub zielonymi silikonowymi  
uszczelkami, zamykane na klipsy,  
w zestawie: 2 szt. o poj. 1 l,  
wymiary:  20 x 15 x 5,5 cm  
oraz 1 szt. o poj. 3,6 l,  
wymiary: 26,5 x 18,5 x 11 cm,  
można myć w zmywarce i używać  
w kuchence mikrofalowej

kolekcja
NOWa 

Nowa kolekcja pojemników 
spożywczych

Świeżośćna dłużej!

lub do wyczerpania zapasów

Oferta ważna 
w dniach

4.02-24.02 
2021



80 zł

60 zł

50 zł

Lampa STOŁOWA
z kloszem z materiału  

i podstawą z trawy  
hiacyntowej, klosz,  

ø 30 cm, wys. 20,5 cm,  
podstawa, ø 16,5 cm,  

wys. 28 cm

Komoda
drewniana,  
malowana,  
z plecionymi  
koszykami  
z wyściółką z materiału,  
wymiary: 30 x 27,5 x 67,5 cm

Kosz  
na pranie 

bambusowy, z uchwytami, z wyściółką  
z materiału, wymiary: 40 x 30 x 60 cm

Koszyk 
pleciony z trawy hiacyntowej, do wyboru wymiary:  
19,5 x 14,5 x 12 cm – 10 zł, z uchwytami:  
33 x 22,5 x 17 cm – 25 zł, 38 x 27 x 20 cm – 35 zł 

Pudełko  
Na chusteczki 

bambusowe,  
wymiary:  

25 x 15 x 9,3 cm

15 zł

MATA NA STÓŁ
pleciona,  
dostępne 2 wzory,  
ø 38 cm

10 zł

od

osłonka  
NA DONICZKĘ
pokryta plecionką  
z hiacyntu,  
ø 23 cm, wys. 19 cm

80 zł
NARZUTA 
100% bawełny 
wymiary: 180 x 200 cm

30 zł

  Dodatki  
  z naturalnych 
 materiałów!

20 zł

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 4.02.2021 Do 24.02.2021



30 zł

15 zł

15 zł

15 zł

POSZEWKA
wymiary: 40 x 40 cm

Bieżnik
z koronkowym obszyciem,  

wymiary: 35 x 180 cm

       

ZASŁONA
z metalowymi kółkami  
do zawieszenia, 
przepuszczająca światło,  
wymiary: 135 x 260 cm

    

osłonka  
NA DONICZKĘ

ceramiczna,  ceramiczna,  
z wytłaczanym  z wytłaczanym  

wzorem liści paproci,  wzorem liści paproci,  
ø 15 cm, wys. 15 cm ø 15 cm, wys. 15 cm 

70 zł

30 zł

40 zł

20 zł

Latarnia
na małą świeczkę,  na małą świeczkę,  

z uchwytem,  z uchwytem,  
z motywem serc, z motywem serc, 

wymiary:  wymiary:  
14 x 14 x 31 cm14 x 14 x 31 cm

KULE ŚWIETLNE LED 24 szt.
podłączane do gniazdka, dł. łańcucha 345 cm,  
dł. kabla zasilającego 300 cm

Puf
z welurowym  
pokryciem  
z ozdobnymi  
przeszyciami,  
ø 40 cm,  
wys. 40 cm

Kuferek
z welwetowym pokryciem,  

zamykany na suwak,  
z uchwytem, wymiary:  

30 x 20 x 18 cm

Bądź na bieżąco: aktualna gazetka, galeria inspiracji i mapa sklepów  
jUŻ teraz w aplikacji mobilnej PEPCO!



12 zł

15 zł

15 zł

10 zł

10 zł

Ramka  
na zdjęcie
z napisem, stojąca

Zestaw 3 świec
w szkle, w kształcie serc

ZESTAW zapachowy
z dyfuzorem, patyczkami, 2 świecami i olejkiem  

o zapachu sweet pear & apple, poj. 30 ml

Multiramka  
na 3 zdjęcia  
z napisem, stojąca

Multiramka  
na 2 zdjęcia

o wymiarach: 10 x 15 cm

miś PLUSZOWY
z sercem z napisem, wys. 25 cm

    

serce PLUSZOWE
z haftowanym napisem,  
wymiary: 30 x 25 cm10 zł

PREZENTY
WALENTYNKOWE

15 zł

30
SKORZYSTAJ Z KOMFORTOWYCH ZAKUPÓW!  

MASZ 30 DNI NA ZMIANĘ ZDANIA I ZWROT ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW*



10 zł

Poduszka
do wyboru: w kształcie serca,  

ze sztucznego futerka, 
wymiary: 31 x 60 cm  

lub w kształcie ust,  
wymiary: 40 x 45 cm

Poszewka      
wymiary: 40 x 40 cm

Koc
z mikrofibry,  
z motywem serc, 
wymiary: 130 x 170 cm

    

10 zł

20 zł

20 zł

30 zł

Zestaw 3 szklanek
z nadrukiem w serca, z nadrukiem w serca, 
poj. 3 x 590 mlpoj. 3 x 590 mlKubek

z nadrukiem Myszki Miki  
lub Myszki Miki i Minnie,  

poj. 400 ml

Kubek termiczny
z nadrukiem Myszki Miki  
lub Myszki Miki i Minnie,  
poj. 450 ml

    

30 zł

zestaw  
do fondue
ceramiczny,  
w ozdobnym  
opakowaniu

15 zł

@pepcoplfacebook.com 
/PEPCOpl

Sprawdź opinie o naszej ofercie, podziel się swoim zdaniem na 



* Produkt dostępny  
w wybranych sklepach.

40 zł

20 zł

20 zł

biustonosz
typu braletka, 
koronkowy, 
rozmiary: 75A-85D

biustonosz
typu balkonetka,  

do głębokich dekoltów,  
z regulowanymi  

ramiączkami, 
rozmiary: 75A-85D

Stringi
koronkowe, 
rozmiary: S-XL

Figi *
koronkowe, 

rozmiary: S-XXL

8 zł

8 zł

naszyjnik 
podwójny, z zawieszkami, 
regulowany, dł. 46-51 cm 

lub bransoletka
z zawieszkami, regulowana,  
dł. 21-26 cm

    

8 zł Body
koronkowe,  

z usztywnionymi  
miseczkami, 

rozmiary: S-XL

    

PREZENTY
DLA NIEJ

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 4.02.2021 Do 24.02.2021



* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

MAJTKI
do wyboru: brazyliany  

z koronką lub figi  
z nadrukiem i z koronką,  

rozmiary: S-XXL – 8 zł 
lub stringi z koronką, 

 rozmiary: S-XL – 10 zł

8 zł

od

40 zł

30 zł

25 zł

Szlafrok
satynowy,  

o kroju typu kimono, 
rozmiary: S/M, L/XL

    

Piżama 
satynowa,  
zdobiona koronką,  
rozmiary: S-XL

    

Koszula nocna
satynowa, 
na ramiączkach,  
zdobiona koronką,  
rozmiary: S-XXL

    

maska  
do spania 
wymiary: 20 x 10 cm

8 zł

30 zł

10 zł

3-pak  
stopek*
z wysoką  
zawartością  
bawełny  
i z elastanem,  
ze wzorem  
Tom i Jerry, 
rozmiary: 35-42

Koszula nocna 
100% BAWEŁNY

z nadrukiem Tom i Jerry,  
rozmiary: S-XXL

Teraz w ofercie elektroniczne karty podarunkowe i Paysafecard



30 zł

sweter
z zaokrąglonym dołem  

i owalnym dekoltem,  
w białe paski,  
z ozdobnymi  

guzikami z tyłu, 
rozmiary: S-XXL

    

    

40 zł

40 zł

15 zł

10 zł

T-shirt 100% BAWEŁNY
damski, z nadrukiem, 

rozmiary: S-XXXL

koszula 
100% BAWEŁNY

z cienkiego dżinsu,  
z szeroką falbaną  

na dole,  
zapinana na guziki, 

z kieszeniami,  
rozmiary: 36-46

jeggingsy
z wysoką  
zawartością bawełny  
i z elastanem, z wygodną,  
szeroką gumą w pasie, 
rozmiary: 36-44

T-shirt  
100% BAWEŁNY
męski,  
z nadrukiem, 
rozmiary: M-XXL

25 zł

Bluzka
o luźnym kroju,  
z zaokrąglonym  
dołem,  
z nadrukiem  
w kwiaty, 
rozmiary:  
S-XXXL

dla niej
i dla niego

Nowości

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 4.02.2021 Do 24.02.2021



30 zł

sweter
z efektowną  
koronkową  

aplikacją  
na ramionach, 

rozmiary: S-XXL

40 zł

koszula FRIENDS
z nadrukiem z kultowego serialu Friends,
100% wiskozy, z kieszeniami, zapinana na guziki,  
z przedłużonym tyłem, rozmiary: 36-46

40 zł

40 zł

40 zł

25 zł

sukienka
o klasycznym,  
prostym kroju,  
z owalnym  
dekoltem  
i z kieszeniami,  
zapinana  
z tyłu na guzik, 
rozmiary: 36-44

żakiet
z owalnym  
dekoltem,   

rozmiary: S-L

spódnica
z imitacji  
zamszu,  
o ołówkowym  
kroju,  
dopasowana,  
z rozcięciem  
z tyłu, 
rozmiary: S-XXL

sukienka
z żakardowej dzianiny,  
o swobodnym, luźnym kroju,  
z dekoltem V i szeroką  
falbaną na dole,  
z nadrukiem w kropki,
rozmiary: 36-44

50 zł

DŻINSY
z wysoką  
zawartością  
bawełny, z surowym  
wykończeniem nogawek,  
z przetarciami,  
rozmiary: 36-44

pepco.pl

Najnowsze kolekcje zawsze dostępne na pepco.pl 



40 zł 30 zł

30 zł 15 zł

15 zł

10 zł

legginsy
95% bawełny i 5% elastanu,  
dziewczęce, z nadrukiem, 
rozmiary: 98-134 cm

    

Kurtka  
z kapturem

dziewczęca,  
zapinana na suwak,  

z kieszeniami,  
z nadrukiem, 

rozmiary: 104-134 cm

2-PAK SPODNI  
DRESOWYCH 

100% BAWEŁNY  
chłopięce, z wiązaniem  

w pasie, w zestawie  
jedne z nadrukiem  

i jedne gładkie, 
rozmiary: 104-134 cm

kurtka Dżinsowa  
100% BAWEŁNY 

chłopięca,  
z dresowymi rękawami,  

zapinana na guziki, 
rozmiary: 104-134 cm

2-pak legginsów
95% bawełny i 5% elastanu, dziewczęce, w zestawie  
z nadrukiem na kolanach lub na całej powierzchni, 
rozmiary: 104-134 cm

2-pak Koszulek 100% BAWEŁNY
chłopięce, z nadrukiem w dinozaury,  
rozmiary: 104-134 cm

korzyści!
2-pak

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 4.02.2021 Do 24.02.2021



20 zł

30 zł

30 zł

20 zł

25 zł

10 zł

2-Pak Body  
100%  

BAWEŁNY
niemowlęce,  
dziewczęce 

lub chłopięce,  
z nadrukiem,  

w zestawie różne wzory, 
rozmiary: 62-92 cm

    

2-Pak Pajaców 100% BAWEŁNY
niemowlęce, chłopięce lub dziewczęce, z nadrukiem,  
w zestawie różne wzory, rozmiary: 62-92 cm

    

legginsy  
100% BAWEŁNY  
niemowlęce, dziewczęce,  
z aplikacją na kolanach 
lub chłopięce,  
z aplikacją z tyłu, 
rozmiary: 56-86 cm

15 zł

Kubek niekapek  
CANPOL BABIES
niemowlęcy, z nadrukiem,  
poj. 250 ml

    

ZESTAW  
SMOCZKÓW  
LOVI 2 szt.
niemowlęce, z nadrukiem,  
0-3, 3-6 lub 6-18 miesięcy

KOMPLET NIEMOWLĘCY 100% BAWEŁNY
dziewczęcy, w zestawie: body z nadrukiem i dżinsowa  
sukienka na szelki, rozmiary: 62-92 cm

Pajac 
100% BAWEŁNY

bez stópek, 
zapinany na suwak, 

niemowlęcy,  
chłopięcy, 3-kolorowy 

lub dziewczęcy, 
z nadrukiem, 

rozmiary: 62-92 cm

    

Doładuj kartę telefoniczną krajową lub zagraniczną w kasie PEPCO  
– szybko, wygodnie i bez prowizji!



Praktyczne
wyposażenie kuchni!

* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

25 zł

10 zł

od

Ceramika  
ŚNIADANIOWA

porcelanowa,  
ze złotym rantem  

i wzorem w drobne  
plamki, do wyboru:  

kubek, poj. 450 ml – 10 zł,  
talerz, ø 18 cm – 12 zł  

lub salaterka, poj. 620 ml – 12 zł

Dzbanek filtrujący  
Aquaphor z fiLtrem

w zestawie, z licznikiem wskazującym  
czas do wymiany filtra, z przesuwaną  

pokrywką ułatwiającą nalewanie wody,
do wyboru różne kolory, poj.2,8 l

 
ŁATWE  
WLEWANIE  
WODY!

25 zł15 zł

15 zł

15 zł

10 zł

Deska KUCHENNA
bambusowa, duża, dwustronna, bambusowa, duża, dwustronna, 
wymiary: 44,8 x 34 x 4,7 cmwymiary: 44,8 x 34 x 4,7 cm

Tarka* 
metalowa

Stojak
na RĘCZNIK 
PAPIEROWY

metalowy,  
z bambusową podstawą

Słoik
z drewnianą pokrywką,  z drewnianą pokrywką,  
poj. 1,2 lpoj. 1,2 l

Akcesoria 
kuchenne

z drewnianymi rączkami,  
do wyboru: łyżka, 

szumówka, nabierka, 
łopatka do teflonu  

z silikonowymi 
końcówkami  

lub tłuczek 
do ziemniaków  

z metalową końcówką

10 zł

FILTR  
Aquaphor
do dzbanka  
filtrującego

więcej 
za mniej

...codziennie

@pepcopl

BIURO OBSŁUGI KLIENTA 
tel.: +48 61 62 88 999   e-mail: klient@pepco.eu

bądź na bieżąco poznaj nowe produkty kupuj bez obaw

Masz  
30-dniowe 

prawo do zwrotu 
* Regulamin  

zwrotów dostępny  
na www.pepco.pl

facebook.com 
/PEPCOpl

pepco.pl doładowania kart 
telefonicznych 

krajowych 
i zagranicznych

elektroniczne 
karty 

podarunkowe

Aplikacja 
mobilna 

PEPCO

30

TYLKO 
TERAZ 


