HIT

i w wygodnych

cenach!

SZUKAJ

W SKLEPACH

9
bluza

bluza

dziewczęca,
z kolorowym wesołym napisem,
rozmiary: 104-134 cm

9

99

chłopięca,
z napisem i nadrukiem,
rozmiary: 104-134 cm

99

9

99

spodnie DRESOWE

dziewczęce,
z kolorową aplikacją
i ściągaczami w dole nogawek,
rozmiary: 104-134 cm

Oferta ważna
w dniach

29.08-11.09
2019
lub do wyczerpania zapasów

9

99

spodnie DRESOWE
chłopięce,
gładkie, ze ściągaczami
w dole nogawek,
rozmiary: 104-134 cm

idealneności
w
do akrttyowych
spo
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Więcej za mniej... Codziennie
koszulka

z wysoką zawartością
bawełny, chłopięca,
z nadrukiem,
rozmiary: 104-134 cm

7

99

14

99

spodnie DRESOWE
z wysoką zawartością
bawełny, chłopięce,
z nadrukiem i napisem
na nogawce,
rozmiary: 104-134 cm

19

99

bluza z kapturem
100% BAWEŁNY

chłopięca, z napisami z przodu
i na rękawach, rozmiary: 104-134 cm

koszulka
100% BAWEŁNY

dziewczęca, z nadrukiem
i napisem,
rozmiary: 104-134 cm

bluza

14

dziewczęca, z polaru, ze stójką,
zapinana na suwak,
rozmiary: 104-134 cm

legginsy

z bardzo wysoką zawartością
bawełny, dziewczęce, z wesołym
nadrukiem, rozmiary: 104-134 cm

9

7

99

99

99

9

99

legginsy

z bardzo wysoką zawartością bawełny,
dziewczęce, z kolorowym nadrukiem,
rozmiary: 104-134 cm
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bluza z kapturem
100% BAWEŁNY
chłopięca, z taśmami
wzdłuż rękawów,
z kieszenią kangurką
i napisem na plecach,
rozmiary: 134-164 cm

29

99

39

dżinsy

chłopięce,
typu jogger,
z domieszką
elastanu,
rozmiary: 134-164 cm

39

99

bluza 100% Bawełny

dziewczęca, z cekinami na przodzie,
rozmiary: 134-164 cm

bluza
100%
Bawełny

99

dziewczęca,
z aplikacją
na przodzie,
rozmiary:
134-164 cm

29

14

99

legginsy

z bardzo wysoką
zawartością bawełny,
dziewczęce,
w kratkę lub z napisami,
rozmiary: 134-164 cm

14

99

koszulka

100% bawełny lub z wysoką jej zawartością,
chłopięca, z przedłużonym tyłem, z napisami
z przodu i na rękawach, rozmiary: 134-164 cm

99
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7

99

2-pak podkoszulków
lub koszulek
100% Bawełny

dziewczęce, gładkie, do wyboru:
podkoszulki, rozmiary:
92-164 cm – 7,99 zł,
koszulki, rozmiary:
110-164 cm – 9,99 zł

3-pak
skarpetek

dziewczęce, gładkie,
dostępne dwa
zestawy kolorów,
rozmiary: 23-38

4

4

99

99

7

99

2-pak topów

dziewczęce, gładkie,
dostępne dwa
zestawy kolorów,
rozmiary:
134-164 cm

2-pak podkoszulków
lub koszulek
100% Bawełny
chłopięce, gładkie, do wyboru:
podkoszulki, rozmiary:
92-164 cm – 7,99 zł,
koszulki, rozmiary:
110-164 cm – 9,99 zł

od

7

3-pak majtek
100% bawełny

99

dziewczęce, gładkie,
dostępne dwa zestawy kolorów,
rozmiary: 98-152 cm

4

99

3-pak skarpetek
chłopięce, gładkie,
dostępne różne
zestawy kolorów,
rozmiary: 23-38

2-pak Szortów

4

99

3-pak majtek

chłopięce, gładkie,
dostępne dwa zestawy kolorów,
rozmiary: 98-164 cm

z bardzo wysoką zawartością
bawełny, chłopięce, dostępne
dwa zestawy kolorów,
rozmiary: 98-164 cm

7

99
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Kardigan

klasyczny i uniwersalny,
pasujący do wielu stylizacji,
ze ściągaczami na rękawach,
zapinany na guziki,
rozmiary: S-L

29

spódnica
DŻINSOWA MIDI

99

dopasowana,
zdobiona metalowymi
oczkami, delikatnie
cieniowana,
rozmiary: S-XXL

39

99

39

bluza

sportowa, z efektownymi kontrastowymi
panelami z siateczką, zapinana na suwak,
ze stójką, rozmiary: S-XXL

39

99

NOWY SEZON
NOWA
KOLEKCJA!

29

99

koszula

29

99

legginsy

sportowe,
z lampasami
i napisem
na nogawce,
rozmiary: S-XXL

w kratę, z kołnierzem
i kieszonką z przodu,
o luźnym kroju,
z zaokrąglonym dołem,
rozmiary: 36-44

99

sukienka
DŻINSOWA

dopasowana,
podkreślająca ﬁgurę,
zapinana na guziki
na całej długości,
bez rękawów,
rozmiary: 36-44
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sweter

koszula

gładki, z modnie zaokrąglonym dołem,
odpowiedni do wielu stylizacji,
rozmiary: S-XXL

19

z wiskozy, o luźnym kroju,
miękko układająca się
na sylwetce,
z dekoltem w serek i gumką
na dole i przy rękawach,
rozmiary: 36-44

99

29

29

99

jeggingsy

z wysoką zawartością
bawełny, z elastanem,
delikatnie cieniowane,
dostępne różne kolory,
rozmiary: 36-44

spódnica MIDI

29

99

dopasowana,
podkreślająca ﬁgurę,
w zwierzęce wzory:
panterka lub wąż,
rozmiary: S-XXL

legginsy

w drobną kratkę
z modnymi
trójkolorowymi
lampasami,
rozmiary: S-XXL

19

99

99
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Sztuczna roślinka

w doniczce zawieszonej
w geometrycznej metalowej konstrukcji,
wymiary: 15 x 13,5 x 24,5 cm
różne rodzaje roślinek

19

19

99

99

Multiramka
na 3 zdjęcia

na metalowej konstrukcji,
wymiary zdjęć:
jedno 10 x 15 cm
i dwa 9 x 9 cm

od

4

99

Ramka na zdjęcie

duży wybór ramek różnej wielkości
pomagający stworzyć domową galerię,
w dwóch odcieniach drewna,
do wyboru: 10 x 15 cm – 4,99 zł,
13 x 18 cm – 5,99 zł, 15 x 20 cm – 6,99 zł,
20 x 30 cm – 9,99 zł, 30 x 40 cm – 14,99 zł

INSPIRUJĄCE
WNĘTRZE

w modnym
stylu!

Stołek

tapicerowany,
z tekstylnym pokryciem,
ø 30 cm, wys. 26 cm

39

99

19

99

Poduszka

wymiary: 43 x 43 cm

koc

z mikroﬁbry,
wymiary: 150 x 200 cm

29

99

Półka

metalowa, okrągła – 40 x 36 x 10 cm
lub w kształcie księżyca – 40 x 35 x 10 cm,
biała lub czarna

19

99

WAZON szklany
do wyboru:
wys. 15 cm – 9,99 zł,
wys. 30 cm – 19,99 zł

od

9

99

PRAKTYCZNY
SCHOWEK
I ATRAKCYJNA
DEKORACJA

Stolik z koszem
praktyczny, ułatwia
utrzymanie porządku,
ø 40 cm, wys. 50 cm,
biały lub czarny

59

99

od

9

9

99

Pudełko
składane

Koszyk

z bambusa i tkaniny,
wymiary:
30 x 30 x 30 cm

z grubej tkaniny, z uchwytami, dostępne
trzy wzory, każdy w trzech wielkościach,
do wyboru: 30 x 19 x 17 cm – 9,99 zł,
33 x 23 x 20 cm – 14,99 zł, 40 x 28 x 22 cm – 19,99 zł

BIURO OBSŁUGI KLIENTA

więcej
za mniej

...codziennie

99

GWARANCJA
ZWROTU GOTÓWKI

DOŁADOWANIA
BEZ PROWIZJI

Adresy naszych 909 sklepów
dostępne zawsze na www.pepco.pl

pon.-pt.: 9:00-19:00
sob.: 10:00-17:00
tel.: +48 61 62 88 999
e-mail: klient@pepco.eu

