
7 zł

 od

Ubranka 
niemowlęce  
100% bawełny 
organicznej
dziewczęce  
lub chłopięce, 
do wyboru:  
body, rozmiary:  
62-92 cm – 7 zł  
lub komplet – koszulka  
z szortami, rozmiary:  
74-98 cm – 10 zł, 
lub rampers, rozmiary:  
62-80 cm – 10 zł 

HIT!

Oferta ważna od 2.06.2021 do 16.06.2021 lub do wyczerpania zapasów.

WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE

BAWEŁNA 
ORGANICZNA

Nowa  
jakość 

miękkości
Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
GCL-2GO3523

‘organic’



7 zł

Body 100% bawełny organicznej
niemowlęce, z nadrukiem, do wyboru:  
dziewczęce lub chłopięce, rozmiary: 62-92 cm

10 zł

Rampers  
100% bawełny 

organicznej
niemowlęcy, chłopięcy, 

z nadrukiem, 
rozmiary: 62-80 cm

10 zł

Komplet niemowlęcy  
lub rampers  
100% bawełny organicznej
niemowlęce, chłopięce, z nadrukiem, 
do wyboru:  
komplet – top z szortami z kieszeniami  
i wiązaniem w pasie, rozmiary: 74-98 cm  
lub rampers, rozmiary: 62-80 cm

10 zł

Komplet niemowlęcy  
100% bawełny organicznej
do wyboru: dziewczęcy lub chłopięcy,  
w zestawie: top i szorty, z nadrukiem,  
rozmiary: 74-98 cm

Certified by CERES-0532

‘organic’

Certified by  
GCL-2GO3523

‘organic’

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

7 zł

 odBody lub rampers 
100% bawełny 

organicznej
niemowlęce, dziewczęce, 
z nadrukiem, do wyboru: 

body, rozmiary: 62-92 cm – 7 zł 
lub rampers, 

z falbanką na ramionach, 
rozmiary: 62-80 cm – 10 zł

oferta od 2.06.2021 do 16.06.2021WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
CERES-0532

‘organic’
Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
CERES-0532

‘organic’



35 zł

Przewijak CEBA
z miękkim wypełnieniem,  
z nadrukiem, wymiary:  
72 x 46 cm

15 zł

Mata do przewijania CEBA
składana, z miękkim wypełnieniem 

i wygodnym zapięciem ułatwiającym  
transport, z nadrukiem, wymiary: 80 x 50 cm

70 zł

Rogal do karmienia  
CEBA

z nadrukiem,  
z pokryciem 100% bawełny,  

praktyczny i wygodny  
do podtrzymywania  

dziecka podczas karmienia  
oraz innych aktywności, 

 rozmiar uniwersalny

12 zł

Smoczek uspokajający NUK
silikonowy, na licencji Kubuś i przyjaciele,  
dla dzieci w wieku 0-6 lub 6-18 miesięcy, 

produkt sprzedawany w transparentnym opakowaniu

HIT!

TYLKO
TERAZ

dostępna  
również:

   

dostępny  
również:

   

dostępny  
również:

   

Produkty z gazetki znajdziesz w sklepie – są oznaczone symbolem

IW 00027 IW

IW 00027 IW

IW 00027 IW



25 zł

20 zł

Rampers 100% bawełny
niemowlęcy, rozmiary: 62-80 cm, do wyboru:  

dziewczęcy, z falbankami na ramionach,  
z aplikacjami z Myszką Minnie i Daisy, 

lub chłopięcy, dwukolorowy,  
z nadrukiem Myszki Miki  

20 zł

Body 100% bawełny
niemowlęce, dziewczęce, dżinsowe, 
na ramiączkach, z gumkami u góry,  
z nadrukiem, rozmiary: 62-92 cm

z funkcją  
sterylizacji

Butelka  
Active Cup NUK
z silikonowym ustnikiem, na licencji  
Kubuś i przyjaciele, z klipsem do zahaczenia, 
dla dzieci od 12. miesiąca życia, poj. 300 ml

60 zł

Podgrzewacz do butelek  
z funkcją sterylizacji 2 w 1

w zestawie: podgrzewacz, miseczka 180 ml  
do podgrzewania pokarmów, podstawka  
do sterylizacji i podgrzewania, pokrywka,  

szczypce. Idealny do podgrzewania  
słoiczków oraz butelek, a także  

do sterylizacji smoczków

10 zł

Sukienka  
100% bawełny  
organicznej
niemowlęca, 
dziewczęca, 
z nadrukiem, 
rozmiary: 74-98 cm

dostępna  
również:

   

WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE oferta od 2.06.2021 do 16.06.2021

Certified by  
CERES-0532

‘organic’



15 zł

8 zł

Top 
99% bawełny  
i 1% wiskozy,  
dziewczęcy,  
z nadrukiem,  
rozmiary:  
104-134 cm

Sukienka  
100% bawełny

dziewczęca,  
z marszczeniem  

i z ozdobnym  
wykończeniem  

w formie kokardy  
na plecach, w kratę,  

rozmiary: 104-134 cm

10 zł

Szorty  
100%  
bawełny
dziewczęce, z kokardką w pasie i z wywiniętymi nogawkami,  
z guziczkami na bokach, w kropki, rozmiary: 104-134 cm

10 zł

Koszulka 
95% bawełny i 5% elastanu,  
dziewczęca, prążkowana,  
z surowym wykończeniem  
rękawów i dołu,  
rozmiary: 134-164 cm

15 zł

Szorty 100% bawełny
dziewczęce, z wiązaniem w pasie,  
kontrastowymi lamówkami, z nadrukiem, rozmiary: 134-164 cm

20 zł

Sukienka  
95% bawełny  
i 5% elastanu,  
dziewczęca,  
na ramiączkach,  
z nadrukiem,  
rozmiary:  
134-164 cm

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

/PEPCOPL



10 zł

Strój kąpielowy
dziewczęcy, jednoczęściowy,  
z nadrukiem, rozmiary: 92-128 cm 15 zł

Strój kąpielowy
dziewczęcy, dwuczęściowy, 

z wiązaniami, w paseczki,  
rozmiary: 134-164 cm

20 zł

Strój  
kąpielowy* 
dziewczęcy,  
jednoczęściowy,  
z falbankami,  
aplikacją 3D  
i z nadrukiem,  
rozmiary:  
92-128 cm

10 zł

Japonki dziecięce
do wyboru: chłopięce, na licencji Minionki, 
z gumkami na pięty, rozmiary: 22-32*, 
dziewczęce, z nadrukiem w kwiatki, rozmiary: 32-37  
lub chłopięce, z napisem, rozmiary: 33-39

20 zł

Strój kąpielowy
dziewczęcy, dwuczęściowy, prążkowany,  
z górą o sportowym kroju, z nadrukiem,  

rozmiary: 134-164 cm

15 zł

Szorty kąpielowe
chłopięce, do wyboru:  
z nadrukiem w dinozaury,  
rozmiary: 92-128 cm  
lub w literki, rozmiary:  
134-164 cm

10 zł

Szorty kąpielowe
chłopięce, z nadrukiem  

na nogawce, do wyboru: rozmiary: 92-128 cm  
lub z wiązaniem w pasie, rozmiary: 134-164 cm

* Produkt dostępny w wybranych sklepach.

oferta od 2.06.2021 do 16.06.2021WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE

20.HCN.22720 HOHENSTEIN HTTI



10 zł

Biustonosz  
od bikini   
zawiązywany  
na szyi i z tyłu,  
z nadrukiem,  
rozmiary: S-XXL

10 zł

Majtki  
od bikini 
z wiązaniami  
na bokach,  
z nadrukiem,  
rozmiary:  
S-XXL

15 zł

 od

Majtki lub  
biustonosz 
od kostiumu
w paski, do wyboru:  
majtki, rozmiary:  
S-XXL – 15 zł
biustonosz, usztywniony,  
z wiązaniem na szyi,  
rozmiary: S-XL – 20 zł

15 zł

 od Majtki lub  
biustonosz 
od kostiumu
do wyboru:  
majtki, z nadrukiem,  
rozmiary: S-XXL – 15 zł
biustonosz, usztywniony,  
z wiązaniem na szyi, z nadrukiem, 
rozmiary: S-XL – 20 zł

15 zł

Japonki
z szerokimi  

paskami  
z materiału,  

rozmiary:  
36-41

10 zł

Japonki*
ze złotym  
nadrukiem,  
rozmiary: 36-41

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



10 zł

T-shirt
z wysoką zawartością  
bawełny, z nadrukiem,  
rozmiary: S-XXXL

40 zł

Sukienka 
100% wiskozy, w stylu boho, 

na ramiączkach, o luźnym kroju,  
z nadrukiem, rozmiary: 36-4430 zł

Spódnica 
z gumą i wiązaniem  
w pasie, z rozcięciami  
na bokach, o luźnym  
kroju, w paski,  
rozmiary: S-XXL

8 zł

Top 
z wysoką  
zawartością  
bawełny  
i z elastanem,  
na ramiączkach,  
gładki, rozmiary:  
S-XXL

30 zł

Spódnica dżinsowa
z wysoką zawartością 
 bawełny, z kieszeniami 
 i z paskiem, rozmiary: S-XXL

dostępne  
również:

    
  

dostępny  
również:

    
  

WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE oferta od 2.06.2021 do 16.06.2021

SHO20 157158 TESTEX



40 zł

Szorty  
dżinsowe
98% bawełny  
i 2% elastanu,  
z kieszeniami  

i ozdobną,  
bawełnianą chustą  

do wiązania w pasie,  
rozmiary: 34-42

30 zł

Bluzka 
100% wiskozy,  
z falbaną u góry  
i owalnym dołem,  
z nadrukiem z licencją  
Frida Kahlo,  
rozmiary: S-XXL

20 zł

Koszulka  
100% bawełny
z dekoltem V i nadrukiem  
z licencją Mała Syrenka,  
rozmiary: S-XXL

30 zł

Szorty dżinsowe
z wysoką zawartością bawełny,  
z kieszeniami i skośnymi cięciami,  
rozmiary: 34-42

20 zł

T-shirt  
100%  
bawełny
z aplikacją  
i z wypukłym  
nadrukiem  
z licencją  
Frida Kahlo,  
rozmiary: S-XXL

15 zł

T-shirt  
100% bawełny
z przedłużonym tyłem,  
gładki, rozmiary: S-XXXL

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



4 zł

 od

Zastawa piknikowa
plastikowa, z wytłaczanym  
geometrycznym wzorem,  
do wyboru:  
szklanka, poj. 400 ml – 4 zł, 
kieliszek, poj. 300 ml – 4 zł, 
talerz, ø 20 cm – 4 zł, 
salaterka mała,  
ø 15 cm – 4 zł,  
salaterka duża,  
ø 25 cm – 10 zł

5 zł

 od

Słoiki
 idealne do przechowywania  

żywności, przetworów  
oraz letnich deserów,  

z wytłaczanym  
napisem i kolorowymi  

nakrętkami ze wzorem, 
do wyboru: 

poj. 950 ml – 5 zł,
komplet 2 słoików,  

poj. 2 x 700 ml – 8 zł
8 zł

Komplet 3 słoików
idealne do przechowywania żywności,  
przetworów oraz letnich deserów,  
z wytłaczanym napisem i kolorowymi  
nakrętkami ze wzorem, poj. 3 x 320 ml

15 zł

Słoik do kiszenia ogórków
szklany, z przykrywką z klamrą i gumką 

w kolorach: zielonym, niebieskim 
lub różowym, poj. 2,8 l 

10 zł

Tarka 
dwustronna,  
z oczkami różnej  
grubości, stojąca,  
z praktycznym  
wysuwanym  
pojemnikiem, łatwa  
do utrzymania  
w czystości

dostępne kolory nakrętek:

        

dostępna  
również 

w kolorze:

    

dostępna  
również:

    

oferta od 2.06.2021 do 16.06.2021WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE



15 zł

25 zł

 od
Kosz

pleciony, z uchwytami ze sznurka,  
do wyboru: ø 26 cm, wys. 22 cm – 25 zł,

ø 30 cm, wys. 25 cm – 30 zł

20 zł

Koc
wymiary:  

130 x 170 cm

Obrus z ceraty 
wymiary: 140 x 180 cm

10 zł

Poszewka
wymiary:  

40 x 40 cm

15 zł

Wazon
ceramiczny, z wytłaczanym wzorem, 

ø 11,5 cm, wys. 20 cm

30 zł

Poduszka
z poszewką  

100% bawełny,  
wymiary:  

45 x 45 cm

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

SHHO 094418 TESTEX

SHHO 094418 TESTEX

18.HIN.39760 HOHENSTEIN HTTI



8 zł

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

6 zł

Koszulka  
100%  
bawełny
niemowlęca,  
chłopięca,  
z nadrukiem,  
rozmiary:  
80-98 cm 

10 zł

Koszulka  
100% bawełny
chłopięca, z nadrukiem,  
rozmiary: 134-170 cm 

15 zł

Szorty  
100%  
bawełny
chłopięce,  
z nadrukiem 
na nogawce,   
rozmiary:  
134-164 cm

10 zł

Szorty  
100% 

bawełny
chłopięce, 

z wiązaniem 
w pasie,  

z nadrukiem 
na nogawce,  

rozmiary: 
104-134 cm

20 zł

2-pak  
body
100% bawełny  
lub z wysoką  
jej zawartością, 
niemowlęce,  
chłopięce,  
z nadrukiem, 
rozmiary: 62-92 cm

6 zł

Czapka z daszkiem 
chłopięca, z regulowanym  

zapięciem z tyłu, ze wzorem 
 piłki, obwód: 52-56 cm

8 zł

Szorty  
100% bawełny

niemowlęce, chłopięce,  
rozmiary: 74-98 cm

8 zł

Top  
100%  
bawełny
chłopięcy,  
z nadrukiem, 
rozmiary:  
98-134 cm

@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


