
20 zł

Ręcznik  
z mikrofibry,  
zwijany, z gumką, 
wymiary:  
90 x 180 cm

15 zł

Ręcznik plażowy 
z nadrukiem, wymiary: 

86 x 170 cm

HIT!

dostępne  
również:

    
  

dostępne  
również:

    
  

Oferta ważna od 17.06.2021 do 30.06.2021 lub do wyczerpania zapasów.

WAKACYJNA  
KOLEKCJA

WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE



25 zł

Koło do pływania
nadmuchiwane, do wyboru:  
w kształcie flaminga, 
łabędzia, lamy lub jednorożca,  
z brokatem, ø 102-104 cm,  
dla dzieci powyżej 3. roku życia

80 zł

Basen
nadmuchiwany, wymiary: 260 x 175 cm,  
dla dzieci powyżej 6. roku życia

30 zł

Basen 3-kołowy 
nadmuchiwany, z nadrukiem  
Myszki Minnie lub Spider-Man,  
ø 120 cm, wys. 22 cm, dla dzieci  
powyżej 3. roku życia

20 zł

Materac  
do pływania
nadmuchiwany,  
z tęczowym nadrukiem, 
wymiary: 183 x 69 cm

40 zł

Basen 3-kołowy
nadmuchiwany, z tęczowym nadrukiem,  
ø 152 cm, wys. 30 cm, dla dzieci  
powyżej 3. roku życia

30 zł

Materac do pływania
nadmuchiwany, do wyboru:  

w kształcie ananasa,  
wymiary: 154 x 88 x 21 cm, 

lub arbuza, wymiary: 180 x 90 cm,  
dla dzieci powyżej 14 lat

dostępny  
również:

   

oferta od 17.06.2021 do 30.06.2021WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE



10 zł

Płyn  
do baniek  
mydlanych
poj. 1 l

15 zł

Piłka nożna 
2-warstwowa,  
z napisem Polska 40 zł

Bramka  
do piłki nożnej
ogrodowa, szer. 120 cm,  
wys. 80 cm, gł. 40 cm, 
dla dzieci powyżej  
3. roku życia

10 zł

Samolot 
styropianowy, z nadrukiem,  
wymiary po zmontowaniu:  
50 x 48 cm

20 zł

Zestaw 300 szt.  
balonów wodnych 
w pojemniku z pompką  
w różnych kolorach20 zł

Zestaw 2 paletek
z miękką żelową  
piłeczką-zwierzakiem  
do odbijania, z naciąganą  
siatką dającą możliwość  
wystrzelenia piłeczki

HIT!

dostępne  
również:

   

dostępne  
również:

   

Produkty z gazetki znajdziesz w sklepie – są oznaczone symbolem



15 zł

 od

Mata plażowa
z wygodnymi uchwytami  
i zapięciem, z nadrukiem,  
do wyboru: 
1-osobowa, dostępne 4 wzory,  
wymiary: 90 x 180 cm – 15 zł,
2-osobowa, dostępne 2 wzory,  
wymiary: 150 x 200 cm – 25 zł

8 zł

Butelka
z wkładem  
na owoce,  
poj. 700 ml

90 zł

 od

Walizka turystyczna
z materiału ABS,  

na 4 kółkach obracających się 360°,  
z szyfrowym zamkiem,  

podszewką, kieszenią wewnątrz,  
z zabezpieczeniem komory  

i z teleskopową rączką, wielkości do wyboru:
S – 48 x 35 x 22,5 cm, poj. 37,8 l – 90 zł,

M – 58,5 x 41 x 25,5 cm, poj. 61,2 l – 130 zł,
L – 68,5 x 47 x 28,5 cm, poj. 91,8 l – 150 zł

15 zł

Poduszka turystyczna
miękka, z miłym w dotyku  
pokryciem, z zapięciem  
na zatrzask, z nadrukiem 
na jednej stronie,  
na drugiej gładka

70 zł

 od

Walizka  
turystyczna 
z materiału EVA, 
z poszerzeniem na suwak,  
na 2 kółkach, z szyfrowym  
zamkiem, kieszeniami  
z przodu i wewnątrz,  
z teleskopową rączką,  
wielkości do wyboru:
S – 45,5 x 32 x 21 cm,  
poj. 30 l – 70 zł,
M – 56 x 37 x 23 cm,  
poj. 47 l – 80 zł,
L – 66,5 x 42 x 25 cm,  
poj. 69 l – 100 zł

8 zł

Pojemniki  
podróżne 

w zamykanej saszetce  
z nadrukiem, w zestawie:  

4 buteleczki po 100 ml  
i 3 pojemniki po 10 ml z szyfrowym  

zamkiem

dostępne  
również:

    
  

dostępne  
również:

    
  

90 x 180 cm
dostępne 
również:

        

dostępne
również:

     

   

150 x 200 cm
dostępna 
również:

   

dostępne  
również:

oferta od 17.06.2021 do 30.06.2021WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE



15 zł

Szufelka  
ze zmiotką 
w zestawie: szczotka  
z uchwytem do  
zawieszenia,  
wygodną rączką  
z silikonową  
antypoślizgową 
powierzchnią  
odporną  
na zabrudzenia  
i szufelka  
z praktycznymi  
ząbkami do  
usuwania  
zanieczyszczeń 

10 zł

Szczotka  
z dozownikiem 
z gumowym przyciskiem  
uwalniającym  
ze zbiorniczka płyn  
do mycia naczyń,  
idealnie układająca  
się w dłoni

20 zł

Miotła 
z uchwytem  

do zawieszenia, 
wygodną silikonową 

antypoślizgową  
rączką odporną  
na zabrudzenia

Kosz Filo CURVER
idealny na akcesoria łazienkowe,  
ułatwia organizację  
przestrzeni domowej,  
z uchwytami, do wyboru: 
poj. 3,5 l – 8 zł, 
poj. 12 l – 15 zł, 
poj. 30 l – 30 zł

8 zł

 od

Szczotka
z uchwytem do zawieszenia,  

wygodną silikonową antypoślizgową  
rączką odporną na zabrudzenia, 

do wyboru: 
okrągła, do mycia naczyń – 5 zł, 
wąska, do mycia butelek – 5 zł, 

podłużna, uniwersalna – 7 zł 

5 zł

 od

   

Sprawdź opinie o naszej ofercie, podziel się swoim zdaniem na
@PEPCOPLFACEBOOK.COM 

/PEPCOPL



5 zł

10 zł

Piżama  
100% bawełny
dziewczęca,  
w zestawie:  
top w kropki  
i z błyszczącym  
nadrukiem,  
szorty w kropki,  
rozmiary: 92-128 cm12 zł

Piżama  
100%  
bawełny
dziewczęca,  
w zestawie:  
top z nadrukiem  
i szorty w gwiazdki,  
rozmiary: 134-164 cm

7 zł

3-pak majtek 100% bawełny* 
dziewczęce, z nadrukiem, różne wzory w zestawie,  

rozmiary: 92-128 cm

3-pak stopek* 
z wysoką zawartością  
bawełny, dziewczęce,  
różne wzory w zestawie, 
rozmiary: 31-38

5 zł

3-pak stopek 
z wysoką zawartością  
bawełny, dziewczęce,  

różne wzory w zestawie,  
rozmiary: 23-30

7 zł

3-pak majtek  
100% bawełny 
dziewczęce, z nadrukiem,  
różne wzory w zestawie,  
rozmiary: 134-164 cm

SHGO 045544 TESTEX

SHGO 045544 TESTEX14.HCN.50033 HOHENSTEIN HTTI

* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

oferta od 17.06.2021 do 30.06.2021WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE



20 zł

Koszula  
nocna 
98% bawełny  
i 2% wiskozy,  
z metalicznym  
nadrukiem,  
rozmiary: S-XXL

15 zł

Piżama
w zestawie:  
top 100% bawełny  
z brokatowym  
nadrukiem i szorty  
98% bawełny  
i 2% wiskozy, gładkie,  
rozmiary: S-XL

10 zł

Piżama  
100% bawełny
chłopięca, w zestawie:  
koszulka z nadrukiem 
i szorty gładkie,  
rozmiary: 92-128 cm

12 zł

Piżama 100% bawełny
chłopięca, w zestawie: top z nadrukiem  

i szorty gładkie, rozmiary: 134-176 cm

15 zł

2-pak szortów  
95% bawełny i 5% elastanu, chłopięce,  

z szeroką gumą z napisem, z nadrukiem,  
rozmiary: 92-128 cm

10 zł

Szorty
95% bawełny  

i 5% elastanu,  
chłopięce,  

z szeroką gumą,  
z nadrukiem,  

rozmiary: 134-164 cm

17.HCN.25884  HOHENSTEIN

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

HIT!Produkty z gazetki znajdziesz w sklepie – są oznaczone symbolem



20 zł

Biustonosz
usztywniony,  
z koronką,  
rozmiary:  
70B-85D

15 zł

2-pak fig
z koronkowym tyłem,  
rozmiary: S-XXL

20 zł

Biustonosz
sportowy,  

z wypełnieniem,  
gładki,  

rozmiary: S-XL

15 zł

2-pak fig
sportowe,  

gładkie,  
rozmiary: S-XXL

10 zł

2-pak szortów 
95% bawełny  

i 5% elastanu,  
z koronką w pasie,  

gładkie, rozmiary: S-XXL

10 zł

2-pak fig
95% bawełny i 5% elastanu, 
z szeroką gumą w pasie,  
gładkie, rozmiary: S-XXL

20.HCN.18733, HOHENSTEIN HTTI  

20.HCN.18733, HOHENSTEIN HTTI

dostępny  
również:

   

dostępne  
również:

   

dostępne  
również:

   

dostępny  
również:

   

oferta od 17.06.2021 do 30.06.2021WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE



15 zł

Koszulka 
100%  
bawełny 
z owalnym  
dołem,  
rozmiary:  
S-XXXL

40 zł

Spodnie  
dżinsowe
z wysoką  
zawartością  
bawełny  
i z elastanem,  
z kieszeniami,  
rozmiary: 34-44

8 zł

Koszulka 
z wysoką  
zawartością  
bawełny, 
gładka,  
rozmiary: S-XXXL

50 zł

Spodnie  
dżinsowe

z wysoką  
zawartością  

bawełny  
i z elastanem,  
z kieszeniami  

i z paskiem,  
rozmiary: 36-44

20 zł

Szorty
100% wiskozy, z gumką  
i wiązaniem w pasie,  
z kieszeniami  
i koronkowym  
obszyciem nogawek,  
rozmiary: 34-42

30 zł

Torba  
z ozdobnym 

frędzlem,  
z podszewką,  

zapinana na magnes,  
wymiary: 43 x 37 cm

30 zł

Szorty
100% wiskozy,   

z gumką i wiązaniem  
w pasie, z kieszeniami  

zapinanymi na suwaki,  
z wywiniętymi  

nogawkami,  
rozmiary: 34-42

2015OK0963 AITEX

15.HBD.72729 HOHENSTEIN-36-44

Skorzystaj z komfortowych zakupów!  
Masz 30 dni na zmianę zdania i zwrot zakupionych produktów* 30



15 zł

Szorty
damskie, z gumą i wiązaniem  
w pasie, w neonowych 
kolorach, rozmiary: 34-42

12 zł

Top
95% bawełny organicznej i 5% elastanu, damski,  
gładki, kolory: żółty, zielony, pomarańczowy, niebieski  
lub granatowy, rozmiary: S-XXL

15 zł

Top
męski, w stylu  
koszykarskim,  
z nadrukiem,  
rozmiary: M-XXL

20 zł

Szorty
męskie,  
w stylu  
koszykarskim,  
z nadrukiem,  
rozmiary:  
M-XXL

40 zł

Spodnie
z zawartością 55% lnu, damskie,  
z kieszeniami, z gumą i wiązaniem  
w pasie, w paski, rozmiary: 36-44

20 zł

Top  
100% bawełny 
męski, 3-kolorowy,  
z nadrukiem,  
rozmiary: M-XXL

7 zł

Japonki*
męskie,  

z nadrukiem,  
rozmiary:  

40-46

* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

dostępne  
również:

   

oferta od 17.06.2021 do 30.06.2021WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE



10 zł

15 zł

Szorty 100% bawełny
chłopięce, z kieszeniami  

i z wiązaniem w pasie,  
z nadrukiem,  

rozmiary: 104-134 cm

10 zł

Koszulka  
100% bawełny 
dziewczęca, 
z nadrukiem,  
rozmiary: 98-134 cm

15 zł

Szorty  
100% bawełny
chłopięce,  
z kieszeniami  
i z wiązaniem  
w pasie,  
3-kolorowe,  
z nadrukiem,  
rozmiary: 104-134 cm

10 zł

Koszulka  
100%  
bawełny
chłopięca,  
z nadrukiem,  
rozmiary:  
98-134 cm

20 zł

Sukienka
dziewczęca, góra 100% bawełny  

z błyszczącą aplikacją i tiulowa  
spódniczka z podszewką,  

rozmiary: 104-134 cm 

10 zł

Legginsy
95% bawełny  

i 5% elastanu,  
dziewczęce,  

z nadrukiem,  
rozmiary:  

98-134 cm

Koszulka  
100% bawełny 
dziewczęca, z marszczeniami  
pod szyją i na rękawkach,  
z nadrukiem, rozmiary: 98-134 cm

2020OK1265AITEX

HIT!

dostępna  
również:

   

dostępne  
również:

   

dostępne  
również:

   

dostępna  
również:

   

Produkty z gazetki znajdziesz w sklepie – są oznaczone symbolem



Teraz wybrane produkty z kategorii: 
odzież, bielizna, łazienka, salon, 
kuchnia, jadalnia, pokój dziecka  
znajdziesz w obniżonych cenach!

Oferta dostępna od 22.06.2021 do wyczerpania zapasów.

do

SALE
WYPRZEDAŻ

@PEPCOPL

BIURO OBSŁUGI KLIENTA 
TEL.: +48 61 62 88 999   E-MAIL: KLIENT@PEPCO.EU

BĄDŹ NA BIEŻĄCO POZNAJ NOWE PRODUKTY KUPUJ BEZ OBAW

FACEBOOK.COM 
/PEPCOPL

PEPCO.PL DOŁADOWANIA KART 
TELEFONICZNYCH 

KRAJOWYCH 
I ZAGRANICZNYCH

ELEKTRONICZNE 
KARTY 

PODARUNKOWE

MASZ 30-DNIOWE 
PRAWO DO ZWROTU 

* REGULAMIN  
ZWROTÓW  
DOSTĘPNY  

NA WWW.PEPCO.PL

30
WIĘCEJ ZA MNIEJ 
...CODZIENNIE


