
15 zł8 zł

20 zł 15 zł

koszulka  
100% BAWEŁNY
dziewczęca, z nadrukiem  
Myszki Minnie  
i z brokatowym napisem, 
rozmiary: 104-134 cm

koszulka  
100% BAWEŁNY

chłopięca, z nadrukiem,  
rozmiary: 104-134 cm

Spodnie DRESOWE 
100% BAWEŁNY

chłopięce, z kieszeniami  
i z wiązaniem w pasie,  

gładkie, rozmiary: 104-134 cm

spodnie
z polaru, dziewczęce, 
różowe z aplikacją  
lub granatowe z nadrukiem,  
rozmiary: 104-134 cm

    

lub do wyczerpania zapasów

Oferta ważna 
w dniach

3.09-9.09 
2020

HIT
SZUKAJ 
W SKLEPACH

Nowe kolekcje  
we wzorowych cenach!

Wreszcie
SZKOŁA



15 zł

15 zł

10 zł

10 zł 15 zł

15 zł

10 zł

30 zł

30 zł

legginsy
z bardzo wysoką  
zawartością bawełny  
i z elastanem,  
dziewczęce, z nadrukiem,  
rozmiary: 98-134 cm

    

bluza
z polaru, dziewczęca, ze stójką, 
zapinana na suwak, gładka,  
rozmiary: 104-134 cm

koszulka 
100% BAWEŁNY 

dziewczęca, z nadrukiem,  
z lekko przedłużonym tyłem,  

rozmiary: 98-134 cm
koszulka 
100% BAWEŁNY
dziewczęca, z nadrukiem  
Harry Potter, rozmiary:  
104-134 cm

2-PAK KOSZULEK
100% bawełny lub z bardzo wysoką  
jej zawartością, chłopięce, w zestawie:  
szara z nadrukiem i granatowa gładka,  
rozmiary: 104-134 cm

Spodnie DRESOWE
100% bawełny lub z bardzo  
wysoką jej zawartością,  
chłopięce, z nadrukiem  
na nogawce i z wiązaniem  
w pasie, rozmiary: 104-134 cm

    

koszulka  
100% BAWEŁNY

chłopięca, z nadrukiem,  
rozmiary: 104-134 cm

DŻINSY
z wysoką zawartością  
bawełny i z elastanem,  
chłopięce, z kieszeniami,  
wywiniętymi nogawkami 
i z wiązaniem w pasie,  
rozmiary: 104-134 cm

Bluza Z KAPTUREM
z wysoką zawartością bawełny,  
chłopięca, z nadrukiem symboli  

Superbohaterów Marvela,  
zapinana na suwak,  

rozmiary: 104-134 cm

6 zł

koszulka 
100% BAWEŁNY

chłopięca, gładka,  
rozmiary: 104-134 cm

20 zł

Bluza 100% BAWEŁNY
chłopięca, z nadrukiem  

z przodu i z napisami na rękawach,  
rozmiary: 104-134 cm

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

30
SKORZYSTAJ Z KOMFORTOWYCH ZAKUPÓW!  

MASZ 30 DNI NA ZMIANĘ ZDANIA I ZWROT ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW*

Oferta w poszczególnych sklepach może różnić się pod względem ilości i dostępności asortymentu i jest dostępna  
do wyczerpania zapasów. Niektóre produkty będą w sprzedaży jedynie w wybranych sklepach.

Oferta w poszczególnych sklepach może różnić się pod względem ilości i dostępności asortymentu i jest dostępna  
do wyczerpania zapasów. Niektóre produkty będą w sprzedaży jedynie w wybranych sklepach.

Nauka 
i zabawa?

        WYGODA
TO PODSTAWA



30 zł

30 zł30 zł

20 zł

15 zł

10 zł

10 zł

10 zł7 zł

8 zł

od

8 zł

od

8 zł

8 zł

spodnie DRESOWE
chłopięce, z prostymi  

nogawkami, z kieszeniami  
i z wiązaniem w pasie,  
rozmiary: 134-164 cm

Bluza  
Z KAPTUREM

z polaru, chłopięca,  
zapinana na suwak,  

dwukolorowa,  
rozmiary: 134-164 cm

koszulka  
100% BAWEŁNY

chłopięca, z nadrukiem,  
rozmiary: 128-170 cm

Bluza Z KAPTUREM  
100% BAWEŁNY
dziewczęca, z kieszeniami  
z przodu, gładka, 
zapinana na suwak,  
rozmiary: 134-164 cm

Koszula
z wiskozy,  

dziewczęca, 
z nadrukiem  
Myszki Miki,  

rozmiary:  
134-164 cm

sukienka
dziewczęca, w kratkę,  dziewczęca, w kratkę,  
z ozdobną taśmą  z ozdobną taśmą  
wzdłuż boku,  wzdłuż boku,  
rozmiary: 134-164 cmrozmiary: 134-164 cm

5-pak  
skarpetek
z wysoką zawartością  
bawełny, gładkie,  
3 kolory w zestawie,  
rozmiary: 23-38, do wyboru:  
dziewczęce – 8 zł lub chłopięce – 9 zł

5-pak majtek 
100% BAWEŁNY
gładkie, 3 kolory w zestawie,  
do wyboru: dziewczęce,  
rozmiary: 98-152 cm – 8 zł
lub chłopięce,  
rozmiary:  
98-164 cm – 9 zł

  

2-PAK MAJTEK
95% bawełny i 5% elastanu,  
dziewczęce, w kropeczki,  
z gumką z nadrukiem,  
różne kolory w zestawie,  
rozmiary: 134-164 cm 

2-PAK SZORTÓW
z wysoką zawartością bawełny  
i z elastanem, chłopięce, gładkie,  
różne kolory w zestawie,  
rozmiary: 98-164 cm 

2-pak koszulek 
100% BAWEŁNY 

dziewczęce lub chłopięce,  
gładkie, rozmiary: 110-164 cm

2-PAK PODKOSZULKÓW  
100% BAWEŁNY 
chłopięce, gładkie,  
rozmiary: 92-164 cm

Biustonosz
95% bawełny, 5% elastanu,  

w kropeczki, z gumką z nadrukiem,  
rozmiary: 60AA-75A

Teraz w ofercie elektroniczne karty podarunkowe i Paysafecard
@pepcoplfacebook.com 

/PEPCOpl

Sprawdź opinie o naszej ofercie, podziel się swoim zdaniem na 

Oferta w poszczególnych sklepach może różnić się pod względem ilości i dostępności asortymentu i jest dostępna  
do wyczerpania zapasów. Niektóre produkty będą w sprzedaży jedynie w wybranych sklepach.

Oferta w poszczególnych sklepach może różnić się pod względem ilości i dostępności asortymentu i jest dostępna  
do wyczerpania zapasów. Niektóre produkty będą w sprzedaży jedynie w wybranych sklepach.

Rozpoczynamy 
 szkołę
    W DOBRYM

                     STYLU

Lubimy, 
kiedy wszystko

JEST  
W KOMPLECIE



30 zł

40 zł

20 zł

30 zł

30 zł

30 zł

15 zł

spódnica
z imitacji skóry,  
o niesymetrycznej 
linii dołu, z rozcięciem  
i ozdobną zawieszką 
przy pasie,  
rozmiary: S-XXL

Kardigan
z miękkiej dzianiny,  

wiązany w pasie,  
z wykończeniem  

przeplatanym srebrną  
nicią, rozmiary: S-L

sweter
z owalnym dekoltem,  

podwijanymi rękawami,  
z przedłużonym tyłem  

i prostym dołem,  
rozmiary: S-XXL

    

sweter
z dzianiny o miękkości kaszmiru,  
z rozcięciem i ozdobną satynową  

kokardką z tyłu, 
rozmiary: S-XXL

spódnica MIDI
z imitacji skóry, o prostym, uniwersalnym kroju,  
z rozcięciem z przodu, rozmiary: S-XXL

Kardigan
z dzianiny o miękkości  
kaszmiru, z dekoltem V,  
zapinany na złote guziczki,  
rozmiary: S-L

szal
z frędzlami, 

 miękki 
 i puszysty,  

wymiary:  
170 x 70 cm

    

30 zł

Jeggingsy
z wysoką zawartością bawełny  

i z elastanem, z kieszonką  
i modelującym szwem z przodu,  

rozmiary: 36-44

    

30 zł

koszula
z wiskozy, o luźnym kroju,  
z kołnierzykiem i mankietami,  
z zaokrąglonym dołem,  
rozmiary: 36-46

20 zł

sweter
z miękkiej dzianiny,  
z dekoltem V,  
z przedłużonym tyłem  
i zaokrąglonym dołem,  
rozmiary: S-XXL

    

50 zł

sukienka  
DŻINSOWA  
100% BAWEŁNY
z czterema kieszeniami,  
rozpinana z przodu,  
z wiązanym paskiem,  
rozmiary: 36-44

50 zł

Kardigan
z miękkiej  
i ciepłej dzianiny 
chenille,  
z kieszeniami,  
rozmiary: S-L 30 zł

BLUZKA
z wiskozy, z dekoltem V  
i z efektownym wiązaniem  
na dole, zapinana na guziki,  
z nadrukiem, 
rozmiary: 36-46

30 zł

BLUZKA
o luźnym kroju, z zakładką  
z przodu, z dekoltem V  
i paseczkami do podwinięcia  
rękawów, rozmiary: 36-46

pepco.pl

Najnowsze kolekcje zawsze dostępne na pepco.pl 
Doładuj kartę telefoniczną krajową lub zagraniczną w kasie PEPCO  

– szybko, wygodnie i bez prowizji!

Miękko, 
modnie 

i wygodnie!



60 zł

20 zł

25 zł

20 zł

30 zł

10 zł

MULTIRAMKA  
Z ŁAŃCUSZKIEM 

metalowa, na trzy  
zdjęcia o wymiarach:  

13 x 18 cm

Puf
z pluszowym  
pokryciem w prążki,
ø 31 cm, wys. 38 cm

PODUSZKA
welurowa, różne wzory,  

wymiary: 35 x 50 cm

    

Lampa
ceramiczna, z kloszem,  
ø 17,5 cm, wys. 33 cm

    

koc
z mikrofibry, 
wymiary: 150 x 200 cm

POSZEWKA 
wymiary: 40 x 40 cm

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

Kwiatowe 
i stylowe 
inspiracje 
do domu!


