
29 99

29 99

jeggingsy
 bawełniane,
z elastanem, 

wygodne, 
z komfortowym 

i elastycznym 
wykończeniem w talii,

z haftem na tylnej 
kieszonce, 

rozmiary: 36-44

koszula
z wiskozy, 
w paseczki,
z kwiatowym 
nadrukiem 
i z dżetami, 
z dekoltem V,
z zaokrąglonym 
tyłem, 
rozmiary: 36-46

lub do wyczerpania zapasów

Oferta ważna
w dniach

HIT
SZUKAJ
W SKLEPACH

13.02-26.02
2020

wygodne
i dopasowane
jeggingsy

przewiewna,
przyjemna
w dotyku

TWÓJ ZESTAW
właśni i j hez!

HIT
SZUKAJ
W SKLEPACH

TWÓJ ZESTAW



9 99

t-shirt 
100% bawełny

z oryginalnym sloganem, 
dostępne różne 

wzory i kolory,
 rozmiary: S-XXXL

29 99

spodnie dresowe
100% BAWEŁNY

damskie, z szeroką żakardową 
gumą z napisem i ze ściągaczami

 w dole nogawek, rozmiary: S-XXL29 99

spodnie 
dresowe

bawełniane, 
z delikatną aplikacją 

w kolorze różowego złota 
i metalowymi końcówkami 

wiązania w pasie, 
rozmiary: S-XXL

    

29 99

spodnie 
dresowe

bawełniane, wygodne
i praktyczne, z kieszeniami, 

wiązaniem w pasie i cięciem 
na wysokości kolan, 

rozmiary: M-XXL

14 99

t-shirt 
100% BAWEŁNY

z nadrukiem, 
rozmiary: M-XXL

39 99

sukienka
z dekoltem V,
z aplikacją z koronki, 
odcinana w pasie, 
ładnie eksponująca talię, 
rozmiary: 36-44

29 99

koszula
z kołnierzykiem,  

z zaokrąglonym tyłem 
i kieszonkami z przodu, 

z modnym nadrukiem, 
rozmiary: 36-46

29 99
koszula
z kołnierzykiem, 
z zaokrąglonym tyłem 
i kieszonkami z przodu, 
z modnym nadrukiem, 
rozmiary: 36-46

39 99

dżinsy
bawełniane, z elastanem, 
z pięcioma kieszeniami, 
z nogawkami o prostym kroju, 
rozmiary: 36-44

sweter
w paski, z rozcięciami na bokach,
z przedłużonym tyłem, 
rozmiary: S-XXL

39 99

bluza
w paseczki, z rozcięciami 
na bokach, z kontrastowymi 
ściągaczami na dole 
i przy rękawach, 
rozmiary: S-XXL

29 99

SUKIENKA 
DŻINSOWA 
100% BAWEŁNY
o luźnym kroju, 
z kieszeniami 
i z podwijanymi 
rękawami, 
rozmiary: 36-44

49 99

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 13.02.2020 Do 26.02.2020 APLIKACJA PEPCO: BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z NASZĄ NAJNOWSZĄ OFERTĄ! Więcej na: PEPCO.PL
/APLIKACJA



19 99

jeggingsy
bawełniane, z elastanem, 
dziewczęce, elastyczne i wygodne,
rozmiary: 104-134 cm

7 99

KOSZULKA 100% BAWEŁNY
dziewczęca, z nadrukiem,
rozmiary: 104-134 cm

5 99

legginsy
95% bawełny 
i 5% elastanu, 
dziewczęce,
elastyczne i wygodne, 
rozmiary: 104-134 cm

29 99

dżinsy
bawełniane, chłopięce, z aplikacją na kolanie, 
z wygodnym kolorowym paskiem i wiązaniem, 
z pięcioma kieszeniami, rozmiary: 104-134 cm

19 99

koszula
100% BAWEŁNY
chłopięca, w kratkę, 
z kołnierzykiem,
rozmiary: 104-134 cm

    

7 99

7 99

7 99

9 99

14 99

19 99

Majtki Bikini
z mikrofi bry, z koronką, 
o kroju optycznie 
wydłużającym nogi, 
rozmiary: S-XXL

7 99

Majtki Bikini
z koronką, o kroju optycznie 

wydłużającym nogi,
 rozmiary: S-XXL

Stringi 
z nadrukiem 

w modny wzór, 
rozmiary: S-XL

Biustonosz
typu T-shirt,
usztywniony, koronkowy, 
do głębokich dekoltów 
eksponujących biust,
z kokardką i zawieszką, 
rozmiary: 75A-85DStringi

koronkowe,
z kokardką i zawieszką, 
rozmiary: S-XL

Majtki Bikini
koronkowe,
ze wstawkami z siateczki, 
rozmiary: S-XXL

Biustonosz
typu T-shirt,

usztywniony, idealnie modelujący 
biust, z nadrukiem w modny wzór, 

rozmiary: 75A-85D

ROZMIARY KRZYŻOWE
Dobierz właściwy!
Podoba Ci się konkretny biustonosz, ale nie ma Twojego rozmiaru? 
Nie martw się, jest rozwiązanie: skorzystaj z rozmiarów krzyżowych. 
Wystarczy że wybierzesz model z obwodem o jeden rozmiar większym 
przy miseczce o jeden stopień mniejszej lub odwrotnie, biustonosz 
o jeden rozmiar mniejszy z większą miseczką, zgodnie z przedstawionym
schematem. Przykład: 80B ma miseczkę taką samą jak 75C i 85A.

75A 80A 85A 90A

70B 75B 80B 85B 90B

70C 75C 80C 85C 90C

70D 75D 80D 85D 90D

Aktualna gazetka i mnóstwo inspiracji na www.pepco.pl Jesteśmy też na
@pepcopl facebook.com

/PEPCOpl

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 13.02.2020 Do 26.02.2020

Dziecięcy świat:
Nowe wzory
i ulubione kolory

DOSKONAŁEdopasowanie



9 99
od

39 99

6 99
od

14 99

19 99

14 99
od

kosz 
składany
z modnym botanicznym wzorem,
z uchwytami, wymiary: 
35 x 35 x 44 cm

    

Ramka 
na zdjęcie
z łańcuszkiem 
do zawieszenia, 
do wyboru na zdjęcia
o wymiarach:
12 x 12 cm – 9,99 zł,
10 x 15 cm – 14,99 zł

Ramka na zdjęcie
z klipsami, do wyboru:
ramka na jedno zdjęcie 
10 x 15 cm – 6,99 zł, 
ramka 24 x 43 cm 
na 3 zdjęcia 10 x 15 cm – 14,99 zł,
ramka 43 x 43 cm 
na 6 zdjęć 10 x 15 cm – 19,99 zł

    

Stołek
pokryty miękkim materiałem, 

ø 30 cm, wys. 26 cm

Poduszka
z wytłaczanym 

wzorem w liście,
wymiary: 43 x 43 cm

        

39 99

29 99

39 99 14 99

19 99

19 99

Sukienka DŻINSOWA 
100% BAWEŁNY
dziewczęca, z podwijanymi 
rękawami, marszczona w pasie, 
z fantazyjnym wiązaniem,
rozmiary: 134-164 cm

Jeggingsy
bawełniane, z elastanem, 

dziewczęce, elastyczne i wygodne,
rozmiary: 134-164 cm

KOSZULKA
100% BAWEŁNY
dziewczęca, z aplikacją Emoji 
z odwracalnymi cekinami, 
z rozcięciami na bokach 
i z przedłużonym tyłem,
rozmiary: 134-164 cm

dżinsy
bawełniane, 

z elastanem, 
chłopięce, 
z modnymi 

przetarciami,
ze ściągaczami 

w dole nogawek, 
rozmiary: 

134-164 cm

KOSZULKA
95% bawełny, chłopięca,

z nadrukiem,
rozmiary: 134-164 cm

koszula
100% BAWEŁNY
chłopięca, fl anelowa, 
w modną kratkę,
rozmiary: 134-170 cm

Kosz pleciony
z uchwytami, do wyboru: 
niski, ø 30 cm, wys. 13 cm – 14,99 zł, 
wysoki, 2 wzory splotu, 
ø 22 cm, wys. 29 cm – 19,99 zł

    

SZTUCZNA ROŚLINKA
w ceramicznej doniczce, 
dostępne różne wzory i kolory,
ø 9 cm, wys. 18 cm

9 99

Sztuczna roślinka 
 w cementowej doniczce,

dostępne różne wzory i kolory,
do wyboru: ø 5,8 cm, wys. 8,5 cm – 3,99 zł

lub ø 11 cm, wys. 17 cm – 9,99 zł

3 99
od

do wyboru: ø 5,8 cm, wys. 8,5 cm – 3,99 zł
lub ø 11 cm, wys. 17 cm – 9,99 złlub ø 11 cm, wys. 17 cm – 9,99 zł

SZTUCZNA ROŚLINKA
w ceramicznej doniczce, 

3 99
od

lub ø 11 cm, wys. 17 cm – 9,99 zł

dostępne różne wzory i kolory,

SZTUCZNA ROŚLINKA

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 13.02.2020 Do 26.02.2020 APLIKACJA PEPCO: BĄDŹ NA BIEŻĄCO Z NASZĄ NAJNOWSZĄ OFERTĄ! Więcej na: PEPCO.PL
/APLIKACJA

Nowe trendy:
Piękno i wygoda?
Naturalnie!



19 99

Firana
na kółkach, do wyboru:
w delikatne białe 
lub szaro-różowe paski, 
wymiary: 140 x 240 cm
lub biała w kwiatowy wzór, 
wymiary: 135 x 240 cm

więcej
za mniej

...codziennie

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
pon.-pt.: 9:00-19:00
sob.: 10:00-17:00

tel.: +48 61 62 88 999
e-mail: klient@pepco.eu

GWARANCJA
ZWROTU GOTÓWKI

DOŁADOWANIA
BEZ PROWIZJI

Adresy naszych 957 sklepów 
dostępne zawsze na www.pepco.pl

OKNA 
W NOWEJ 
ODSŁONIE

łagodnie 
rozprasza 

światło

wybierz 
swój wzór!

3

2

1


