
10 zł

2-pak 
majtek
typu bikini,
do wyboru: 
prążkowane, 
w kolorach 
różowym lub 
szarym albo
gładkie i koronkowe, 
w kolorach niebieskim 
lub czarnym,
rozmiary: S-XXL 15 zł

Biustonosz
do wyboru: typu T-shirt, 
prążkowany, w kolorach 
różowym lub szarym,
rozmiary: 75A-85D 
albo typu balkonetka,
niebieski gładki lub 
czarny z koronką,
rozmiary: 70B-85D

HIT!dostępne warianty:

Oferta ważna od 1.07.2021 do 14.07.2021 lub do wyczerpania zapasów.
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blisko ciała
Kolekcja



30 zł

8 zł

Majtki
do wyboru: fi gi, z koronką, 
rozmiary: S-XXL – 8 zł, 
brazyliany, z koronką, 
rozmiary: S-XXL – 8 zł 
lub stringi, z koronką, 
rozmiary: S-XL – 8 zł

8 zł

Majtki
typu bikini,
z koronką, 
rozmiary: 

S-XXL

10 zł

Top
95% bawełny i 5% elastanu 

lub 5% wiskozy, damski, 
gładki, rozmiary: S-XXL

10 zł

Koszulka 
100% bawełny lub 90% bawełny 
i 10% wiskozy, damska,
z nadukiem, rozmiary: S-XXXL

25 zł

Bluza 
damska, z nadrukiem,
rozmiary: S-XXL

15 zł

Biustonosz 
typu balkonetka, 

usztywniony, 
z koronką, 
rozmiary: 
75A-85D

20 zł

Biustonosz 
usztywniony,
z koronką,
do wyboru: 
typu balkonetka,
różowy 
lub typu T-shirt, 
zielony, 
rozmiary: 
75A-85D

Koszulka 
100% bawełny
męska, z nadrukiem 
Superman, rozmiary: M-XXL

40 zł

Spodnie dresowe 
z bardzo wysoką zawartością bawełny, 
męskie, w paseczki, z kieszeniami 
zapinanymi na suwaki i z lamówkami 
wzdłuż nogawek, rozmiary: M-XXL

30 zł

Jeggingsy 
z wysoką 
zawartością 
bawełny 
i z elastanem,
damskie,
z marszczeniem 
w pasie, 
rozmiary: 36-44

10 zł

Majtki 
z koronką, do wyboru: 

fi gi, różowe, rozmiary: S-XXL
lub stringi, zielone, rozmiary: S-XL

8 zł

 od

Majtki
do wyboru: fi gi, gładkie, 
rozmiary: S-XXL – 10 zł,
fi gi, z koronką, 
rozmiary: S-XXL – 8 zł
lub stringi, z koronką, 
rozmiary: S-XL – 8 zł

10 zł

Koszulka 
95% bawełny i 5% wiskozy, 

męska, gładka, rozmiary: M-XXXL

8 zł

 od

Majtki
do wyboru: fi gi, z koronką, 
rozmiary: S-XXL – 8 zł,
2-pak bikini, z koronką, 
rozmiary: S-XXL – 10 zł 
lub brazyliany, z koronką, 
rozmiary: S-XXL – 8 zł 

HIT!

dostępny
również:

  

dostępna 
również:

Produkty z gazetki znajdziesz w sklepie – są oznaczone symbolemoferta od 1.07.2021 do 14.07.2021WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE



15 zł

Koszulka 
100% 

bawełny
chłopięca, 

z nadrukiem 
licencji Minionki, 

rozmiary: 
104-134 cm

15 zł

Koszulka 
100% 
bawełny
dziewczęca, 
z nadrukiem
licencji 
L.O.L. Surprise!, 
rozmiary: 
104-134 cm

15 zł

Szorty 
100% 

bawełny
chłopięce, 

z kieszeniami 
i wiązaniem 

w pasie, 
z nadrukiem 

licencji Minionki, 
rozmiary: 

104-134 cm

15 zł

Szorty 100% bawełny
chłopięce, z kieszeniami, wiązaniem 
w pasie i z nadrukiem licencji 
Kosmiczny Mecz: Nowa Era, 
rozmiary: 134-170 cm

20 zł

Legginsy 
95% bawełny 
i 5% elastanu, 
dziewczęce, 
z wstawkami 
z siateczki 
i z nadrukiem 
licencji 
Looney Tunes, 
rozmiary: 
134-170 cm

20 zł

Koszulka 100% bawełny
chłopięca, z nadrukiem licencji 

Kosmiczny Mecz: Nowa Era, 
rozmiary: 134-170 cm

30 zł

Spodnie dresowe
z zawartością bawełny,

chłopięce, z kieszeniami, 
wiązaniem w pasie 

i z nadrukiem licencji 
Kosmiczny Mecz: Nowa Era, 

rozmiary: 134-170 cm

20 zł

Koszulka 
100% bawełny

dziewczęca, 
z odwracalnymi 

cekinami 
i z nadrukiem 

licencji Looney Tunes, 
rozmiary: 134-170 cm

15 zł

Koszulka 
100% bawełny
lub z bardzo
wysoką jej zawartością, 
chłopięca, 
z nadrukiem licencji 
Kosmiczny Mecz: Nowa Era, 
rozmiary: 104-134 cm30 zł

Bluza 
z kapturem 

100% 
bawełny

chłopięca, 
zapinana 

na suwak, 
z nadrukiem 

licencji Minionki, 
rozmiary: 

104-134 cm

oferta od 1.07.2021 do 14.07.2021 Sprawdź opinie o naszej ofercie, podziel się swoim zdaniem na
@PEPCOPLFACEBOOK.COM

/PEPCOPL
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SPACE JAM: A NEW LEGACY and all related characters and elements 
© & ™ Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s21)

15 
Koszulka 

100% 
bawełny

chłopięca, 
z nadrukiem 

licencji Minionki, 
rozmiary: 

104-134 cm

W KINACH JUŻ 
OD 16 LIPCA!

chłopięca, z nadrukiem licencji 
Kosmiczny Mecz: Nowa Era, 

rozmiary: 134-170 cm



5 zł

5 zł

25 zł

Szczotka 
do mycia narożników i krawędzi, 
z przezroczystą rączką

5 zł

Szczotka 
do butelek
z przezroczystą rączką
z uchwytem do zawieszenia

5 zł

Szczotka
do naczyń
z przezroczystą rączką
z uchwytem do zawieszenia

Pudełko składane
 wymiary: 20 x 20 x 20 cm 8 zł

Kubek 
na szczoteczki 
ceramiczny, 
z wytłaczanym 
wzorem

10 zł

Dozownik 
do mydła 
ceramiczny, 
z wytłaczanym 
wzorem

20 zł

Lusterko 
stojące, z geometryczną podstawą,
wymiary: 15 x 10 x 16 cm

30 zł

Waga łazienkowa*  
szklana, obciążenie do 180 kg, 
bateria w zestawie

15 zł

Koszyk 
wielofunkcyjny, z przykrywką, 
ø 17 cm, wys. 13 cm

Półka łazienkowa* 
metalowa, wisząca, mocowana 
na dołączone przyklejane przyssawki, 
wymiary: 31 x 29 cm     

10 zł

Kosz 
na śmieci
do segregacji, 
z uchwytem, 
do wyboru: 
na papier, szkło 
lub plastik,
poj. 10 l

10 zł

Mini kosz 
na śmieci  
z uchylną przykrywką, 
ø 13 cm, wys. 12 cm, 
poj. 1,5 l

10 zł

Pojemnik na waciki  
z diamentowym wzorem,

ø 10 cm, wys. 18 cm

* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

dostępne 
również:

plastik

szkło

papier

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

/PEPCOPL
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20 zł

Dywanik łazienkowy 
wymiary: 50 x 80 cm

 
• wysoka 

chłonność, miękkość  
i sprężystość dzięki  

wysokiej gramaturze  
600 gsm

 • eleganckie wykończenie  
w postaci błyszczących pasków

• modne kolory, idealne  
do łazienki  

w każdym stylu

20 zł

Ręcznik 
łazienkowy  

100%  
bawełny

o gramaturze 
600 gsm,  

do wyboru:  
jasnoróżowy,  

ciemnoróżowy,  
niebieski  
lub szary, 
wymiary:  

70 x 140 cm

10 zł

Ręcznik łazienkowy  
100% bawełny

 o gramaturze 600 gsm, do wyboru: jasnoróżowy,  
ciemnoróżowy, niebieski lub szary,  

wymiary: 50 x 100 cm

HIT!

@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
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