
15 zł

 od

15 zł

2-pak legginsów  
lub 2-pak spodni dresowych 
z nadrukiem, różne wzory w zestawie, rozmiary: 104-134 cm,  
legginsy 95% bawełny i 5% elastanu, dziewczęce – 15 zł, 
spodnie dresowe 100% bawełny, chłopięce – 30 zł 

2-pak  
koszulek  
100%  
bawełny
do wyboru: 
dziewczęce  
lub chłopięce,  
z nadrukiem, różne  
wzory w zestawie,  
rozmiary:  
104-134 cm

HIT!

2-PAKIWygodne

Oferta ważna od 26.08.2021 do 1.09.2021 lub do wyczerpania zapasów. 
W niedzielę 29 sierpnia sklepy będą otwarte.

WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE



30 zł

15 zł

15 zł

15 zł

30 zł

15 zł

2-pak spodni  
dresowych 

100% bawełny
chłopięce, z kieszeniami  

i wiązaniem w pasie,  
w zestawie:  

z nadrukiem i gładkie,  
rozmiary: 104-134 cm

2-pak koszulek 100% bawełny
do wyboru: dziewczęce lub chłopięce, z nadrukiem, 
różne wzory w zestawie, rozmiary: 104-134 cm

2-pak 
legginsów
95% bawełny 
i 5% elastanu,  
dziewczęce, 
z nadrukiem,  
różne wzory 
w zestawie,  
rozmiary: 
104-134 cm

2-pak legginsów
95% bawełny i 5% elastanu,  
dziewczęce, w zestawie:  
z nadrukiem i gładkie,  
rozmiary: 134-170 cm

2-pak 
koszulek  
100%  
bawełny
do wyboru: 
dziewczęce  
lub chłopięce,  
w zestawie: 
z nadrukiem 
i gładka,  
rozmiary: 
134-170 cm

2-pak spodni 
dresowych 

100% bawełny
chłopięce, z kieszeniami 

i wiązaniem w pasie,  
w zestawie:  

z nadrukiem i gładkie, 
rozmiary: 134-170 cm

dostępny również 2-pak:

   

dostępny 
również 
2-pak:

dostępny 
również 
2-pak:

   

   

dostępny również 2-pak:

oferta od 26.08.2021 do 1.09.2021WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE



15 zł

10 zł

20 zł

20 zł

10 zł

20 zł

Legginsy
95% bawełny i 5% elastanu,  
dziewczęce, z nadrukiem,  
rozmiary: 104-134 cm

Sukienka
dziewczęca, 
z odcięciem z falbanką,  
zapinana z tyłu  
na guziczek,  
z nadrukiem w kropki,
rozmiary: 104-134 cm

Bluza
polarowa, chłopięca, 
zapinana na suwak,  
z kieszeniami, z naszywką, 
rozmiary: 104-134 cm

Bluza 
z kapturem
dziewczęca, 
zapinana 
na suwak, 
z kieszeniami, 
z uszkami, 
z nadrukiem,  
rozmiary: 
104-134 cm

Dres
chłopięcy,  

w zestawie:  
bluza z kapturem,  

z napisem  
i gładkie spodnie,  

rozmiary:  
104-134 cm

Spodnie dresowe
chłopięce, gładkie,  
rozmiary: 104-134 cm

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



40 zł

30 zł

30 zł

30 zł

15 zł

15 zł

Spodnie
dziewczęce,  

z  paskiem  
i z kieszeniami,  

z nadrukiem  
w kratę,  

rozmiary:  
134-170 cm

Sukienka
100% wiskozy, dziewczęca,  
o koszulowym kroju,  
zapinana na guziki,  
z 3 kieszeniami  
i wiązaniem w pasie,  
z nadrukiem,  
rozmiary: 134-170 cm

Koszula
100% wiskozy,  
dziewczęca,  
z owalnym dołem,  
z nadrukiem  
Myszki Miki, 
rozmiary:  
134-170 cm

Spodnie dresowe 
100% bawełny
dziewczęce,  
z kieszeniami,  
gładkie,  
rozmiary:  
134-170 cm

Spodnie dresowe 
z wysoką zawartością bawełny, 
chłopięce, z kieszeniami,  
przeszyciami na kolanach  
i wiązaniem w pasie,  
z aplikacją na kieszeni,  
rozmiary: 134-170 cm

Koszulka  
100%  

bawełny
chłopięca,  

z nadrukiem,  
rozmiary:  

134-170 cm

dostępne 
również:

   

oferta od 26.08.2021 do 1.09.2021WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE

18.HBD.40951  HOHENSTEIN HTTI



20 zł

 od

20 zł 20 zł

20 zł

15 zł

15 zł

Piżama*
99% bawełny i 1% wiskozy,  

chłopięca, z nadrukiem, 
rozmiary: 92-128 cm

Piżama
chłopięca, w zestawie:  
koszulka 99% bawełny  

i 1% wiskozy, z nadrukiem  
i spodnie 100% bawełny,  

gładkie, rozmiary:  
92-128 cm

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

Piżama  
100% bawełny
dziewczęca, z nadrukiem,  
rozmiary: 92-128 cm

Piżama*
chłopięca,  
w zestawie: koszulka 
100% bawełny,  
z nadrukiem i spodnie  
z bardzo wysoką  
zawartością bawełny,  
gładkie, rozmiary:  
134-164 cm – 20 zł 
lub dziewczęca,  
100% bawełny,  
z nadrukiem, 
rozmiary:  
134-164 cm – 25 zł

Piżama*  
100% bawełny
dziewczęca, w zestawie:  
koszulka z nadrukiem  
i gładkie spodnie,  
rozmiary: 134-164 cm * Produkt dostępny w wybranych sklepach.

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

/PEPCOPL



Made with
5% Organically 
Grown Cotton

Certified by ETKO-
4886

8 zł

 od

7 zł

9 zł

7 zł

9 zł

3-pak majtek* lub  
3-pak skarpet*

dziewczęce, z nadrukiem,  
różne wzory w zestawie,  

majtki, 100% bawełny,  
rozmiary: 92-128 cm, 
skarpetki, z wysoką  

zawartością bawełny  
i z elastanem,  

rozmiary: 23-30

5-pak majtek 
100% bawełny
dziewczęce, gładkie,  
3 kolory w zestawie,  
rozmiary: 98-152 cm

2-pak podkoszulków* 
lub 2-pak koszulek  
100% bawełny
dziewczęce, gładkie, 
podkoszulki, rozmiary:  
92-164 cm – 8 zł, 
koszulki, rozmiary:  
110-164 cm – 10 zł

2-pak szortów 100% bawełny
dziewczęce, z nadrukiem, różne wzory w zestawie,  
rozmiary: 92-128 cm

5-pak skarpet* 
z wysoką zawartością bawełny i z elastanem,  
dziewczęce, gładkie, 3 kolory w zestawie,  
rozmiary: 23-38

* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

dostępne również 
rozmiary: 

134-164 cm

dostępne również 
rozmiary: 31-38*

oferta od 26.08.2021 do 1.09.2021WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE

SHGO 045544 TESTEX

14.HCN.50033 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.19053 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX

14.HCN.50033 HOHENSTEIN HTTI

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

2017OK1009 AITEX



8 zł

 od

9 zł

7 zł

9 zł

8 zł

5-pak skarpet* 
z wysoką zawartością bawełny i z elastanem,  
chłopięce, gładkie, 3 kolory w zestawie, rozmiary: 23-38

3-pak majtek lub  
3-pak skarpet

chłopięce, z nadrukiem,  
różne wzory w zestawie,  

majtki 100% bawełny, 
rozmiary: 92-128 cm, 

skarpetki, z wysoką zawartością  
bawełny i z elastanem, 

 rozmiary: 23-30

5-pak majtek
chłopięce, w zestawie:  

3 szt. 100% bawełny i 2 szt.  
z wysoką jej zawartością,  

gładkie, różne kolory,  
rozmiary: 98-164 cm

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

2-pak  
podkoszulków 

lub 2-pak  
koszulek  

100% bawełny
chłopięce, gładkie, 

podkoszulki, rozmiary:  
92-164 cm – 8 zł, 

koszulki, rozmiary:  
110-164 cm – 10 zł

* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

HIT!

dostępne również 
rozmiary: 

134-164 cm

dostępne również 
rozmiary: 31-38

Produkty z gazetki znajdziesz w sklepie – są oznaczone symbolem

SHGO 045544 TESTEX SHGO 045544 TESTEX

20.HCN.19053 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

2017OK1009 AITEX

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.19053 HOHENSTEIN HTTI

14.HCN.50033 HOHENSTEIN HTTI



35 zł

80 zł

15 zł

15 zł

30 zł

10 zł

Koc
z nadrukiem,  

wymiary: 130 x 170 cm

Zasłona
welwetowa, z kółkami  
do zawieszenia, gładka,  
wymiary: 140 x 260 cm

Pudełko składane
z welurowym pokryciem  
z wytłaczanym wzorem 
i z ozdobnym frędzlem,  
wymiary: 30 x 30 x 30 cm

Puf
z otwieranym wiekiem,
z welwetowym pokryciem 
i złotymi nóżkami,
z wnętrzem umożliwiającym  
przechowywanie, 
ø 37,5 cm, wys. 40 cm

Bieżnik na stół
z nadrukiem,  
wymiary: 40 x 180 cm

Poszewka
z nadrukiem,  

wymiary:  
40 x 40 cm

oferta od 26.08.2021 do 1.09.2021WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE



40 zł

 od

10 zł

15 zł

35 zł

20 zł

15 zł

Latarnia*
drewniana, z metalowym daszkiem,  
z szybkami i uchwytem,  
do wyboru wymiary:  
17,5 x 17,5 x 38,5 – 40 zł,
23 x 23 x 52 cm – 70 zł

Ramka*
z perłowym wykończeniem, 
na zdjęcie o wymiarach: 13 x 18 cm

Osłonka  
na doniczkę
ceramiczna, 
z wytłaczanym wzorem,  
ø 15,5 cm, wys. 12,5 cm

Wazon  
na kwiaty
szklany, ø 26,5 cm,  
wys. 20 cm

Misa dekoracyjna
metalowa, ze złotym rantem, owalna,  
wymiary: 28,5 x 28,5 x 16 cm

Sztuczny  
kwiat

dostępne 3 rodzaje,  
wymiary:  

65-70 x 13-19 x 9-14 cm

* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

dostępne  
również:

    
 

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



6 zł

15 zł

15 zł

25 zł

25 zł

8 zł

6 zł

Kubek  
termiczny
próżniowy, z metalowym  
wkładem, z uszkami  
misia na wieczku,  
poj. 320 ml

Pojemnik na lunch
2-komorowy, zamykany na klipsy,  
w komplecie z widelcem-łyżeczką,  
z nadrukiem, wymiary: 14 x 18 x 7,5 cm

2-poziomowy pojemnik  
na lunch*
z opaską i sztućcami w komplecie,  
poj. 2 x 600 ml,  
bez pokrywek można używać  
w kuchence mikrofalowej

Torba na lunch  
z pojemnikami 
i wkładem chłodzącym
termiczna, zamykana na suwak,  
z nadrukiem, w zestawie:  
3 pojemniki i wkład chłodzący,  
wymiary torby: 
21,5 x 23 x 18 cm,  
pojemniki o poj. 
1,8 l i 2 x 400 ml

Butelka
plastikowa, 
z metalową 
nakrętką i dnem,  
z nadrukiem,  
poj. 1 l

Torba na lunch
zamykana na suwak, z kieszonką,  

wymiary: 30 x 13,5 cm

Pojemnik 
na lunch 

z motywem 
jednorożca, 
poj. 850 ml, 

bez pokrywki 
można używać 

w kuchence 
mikrofalowej 

* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

dostępne  
również:

    
    

dostępny 
również:

   

dostępny 
również:

   

dostępna 
również:

   

oferta od 26.08.2021 do 1.09.2021WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE



5 zł

15 zł

8 zł

12 zł

3 zł

3 zł

5 zł

4 zł

Piórnik
z korkowym pokryciem,  
zapinany na suwak,  
wymiary: 20 x 5,5 x 5,5 cm

Notatnik A5 
120 kartek, w kratkę lub w linie,  

w okładce z korkowym  
pokryciem z kolorowymi drobinkami,  

wymiary: 14,5 x 21 x 1,8 cm

Zestaw  
2 długopisów 
z korkowym pokryciem,  
różne kolory oprawek w zestawie

Brulion B5 Oxford
80 kartek, w kratkę, z miękką, papierową okładką,  
pokrytą folią typu Soft Touch, w szytej i klejonej  
oprawie, śnieżnobiały i idealnie gładki papier 
typu Optik Paper 90 g/m2, wymiary: 17 x 24,5 cm

Zestaw  
zakreślaczy

4 kolory

Zestaw  
6 ołówków
drewniane

Kredki  
ołówkowe 
12 kolorów 

drewniane

Zestaw karteczek  
samoprzylepnych

różne kolory w zestawie,  
wymiary: 7,5 x 7,5 cm

HIT!

TYLKO 
TERAZ 

dostępny 
również:

   
dostępne  
również:

    
  

Produkty z gazetki znajdziesz w sklepie – są oznaczone symbolem



10 zł

3 zł

8 zł

4 zł

30 zł

6 zł

5 zł

Brulion A4
100 kartek, w linie, 
w twardej okładce, 
na spirali, wybrane okładki  
z uszlachetnieniem,
wymiary: 29,5 x 21 x 1,2 cm

Zestaw  
2 długopisów 
z nadrukiem

Zestaw: długopis i etui
z nadrukiem,  

wymiary: 18,5 x 5 x 1,2 cm

Teczka A4
z szeroką gumką,  

z nadrukiem i kolorowym  
zadrukiem wewnątrz,  

dostępne różne wzory, 
wymiary: 30,5 x 24 cm

Lampka LED na biurko
z 3-stopniową dotykową regulacją jasności,  

pojemnikiem na przybory do pisania,  
wbudowaną baterią ładowaną na USB,  

z kabelkiem w zestawie,  
szara lub różowa,  

wymiary: 15,5 x 9,4 x 39 cm

Pojemnik na przybory  
do pisania
metalowy, wys. 10 cm

Piórnik
z gumką do nałożenia na zeszyt,  

zapinany na zatrzask,  
wymiary: 18 x 8 cm

dostępne  
również:

      

dostępne  
również:

    
  

   

DOTKNIJ,  
ABY ZMIENIĆ  

JASNOŚĆ  
ŚWIATŁA

Z UCHWYTEM  
NA TELEFON

ELASTYCZNE  
RAMIĘ

@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


