CZAS
HIT

SZUKAJ

NA BLASK
Kolekcja dekoracji
świetlnych

W SKLEPACH
Kule świetlne LED 10 szt.

ø 6 cm, baterie są sprzedawane oddzielnie

15
Oferta ważna
w dniach

5.11-18.11
2020
lub do wyczerpania zapasów

zł

Świeca Zapachowa
w SZKLANEJ OSŁONIE

do wyboru zapachy:
spices & love, jasmine & lily, balsam & cedar,
ø 13 cm, wys. 16 cm,
czas palenia 35 godz.

10

zł

latarnia

metalowa, z szybkami,
z uchwytem, wymiary
do wyboru:
9,5 x 10,5 x 19 cm – 20 zł,
13,5 x 14,5 x 25,5 cm – 30 zł,
17 x 18 x 37,5 cm – 50 zł

Ramka

na zdjęcie o wymiarach:
15 x 20 cm, z brokatowym
wykończeniem

10

od

20

Bądź na bieżąco: aktualna gazetka, galeria inspiracji i mapa sklepów
jUŻ teraz w aplikacji mobilnej PEPCO!

OfERTA Od 5.11.2020 Do 18.11.2020
www.pepco.pl

Więcej za mniej... Codziennie

zł

zł

Poszewka

Świeca
ZAPACHOWA
W SZKLANEJ
OSŁONIE

ze złotym lub srebrnym nadrukiem,
wymiary: 40 x 40 cm

do wyboru zapachy:
christmas cookie,
vanilla,
apple cinnamon,
wymiary:
10 x 10 x 10 cm,
czas palenia
25 godz. – 15 zł,
12 x 12 x 12 cm,
czas palenia
35 godz. – 20 zł

10

zł

od

15

zł

Blask
tkwi

Świeca choinka

z metalicznym wykończeniem, do wyboru:
ø 6 cm, wys. 12 cm – 5 zł,
ø 9,5 cm, wys. 18 cm – 10 zł,
ø 11 cm, wys. 22 cm – 15 zł

15

w szczegółach!

zł

Świeca w szkle

w kształcie gwiazdki,
wymiary: 14 x 14 x 8 cm,
czas palenia 16 godz.

od

5

zł

bieżnik

ze złotym lub srebrnym
nadrukiem, wymiary: 38 x 150 cm

5

Świeca
choinka
zł

ø 6 cm,
wys. 12 cm

5

zł

Mata STOŁOWA
pleciona, ø 38 cm

15

Łańcuch ŚWIETLNY LED
zł

18 lampek, z perełkami,
dł. 200 cm,
baterie są sprzedawane oddzielnie

Obrus

ze srebrnym nadrukiem,
wymiary: 140 x 240 cm

30

zł

10

zł

SKORZYSTAJ Z KOMFORTOWYCH ZAKUPÓW!
MASZ 30 DNI NA ZMIANĘ ZDANIA I ZWROT ZAKUPIONYCH PRODUKTÓW*

rękawica
KUCHENNA
silikonowa
z uchwytem
do zawieszenia

15

30

facebook.com
/PEPCOpl

20

zł

15

wymiary:
28 x 15,2 x 7,5 cm

15

kuchniA
Pełna

smaków

zł

i zapachów!
Patelnia

głęboka, z powłoką nieprzywierającą,
ze szklaną pokrywą, ø 32 cm, wys. 7 cm,
nadaje się do kuchenek indukcyjnych

50

z metalowymi
rączkami, dostępny
czerwony
lub szary

zł

15

z zestawem 22 szt. plastikowych
wykrawaczy do świątecznych
ciastek, wymiary blachy: 43 x 29 cm

prostokątna,
wymiary:
38,2 x 24,2 x 3,5 cm

5

Naczynie
ŻAROODPORNE
poj. 5,8 l

30

zł

KOMPLET
8 wykrawaczy

10

stolnica silikonowa

z nadrukiem, do wyboru wymiary:
40 x 50 cm – 20 zł,
50 x 70 cm – 30 zł

20

zł

KOMPLET
3 STEMPELKÓW

od

z wykrawaczem

zł

20

Blacha DO WYPIEKÓW
zł

z plastikową pokrywą
z uchwytami,
wymiary: 42 x 29 x 4,5 cm

Tortownica

z powłoką nieprzywierającą,
ø 24 cm, wys. 7 cm

15

Patelnia

z powłoką
nieprzywierającą,
ø 28 cm, nadaje się
do kuchenek
indukcyjnych

30

zł

zł

z funkcją stempelków,
do świątecznych ciastek

zł

@pepcopl

wałek
DO CIASTA
silikonowy

Blacha
DO WYPIEKÓW

zł

blacha
DO WYPIEKÓW

KEKSÓWKA

Sprawdź opinie o naszej ofercie, podziel się swoim zdaniem na

zł

KOMPLET 2 desek
bambusowych

wymiary desek w zestawie:
28 x 20 cm, 33 x 24 cm

20

zł

zł
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Teraz w ofercie elektroniczne karty podarunkowe i Paysafecard
L.O.L. FUZZY PETS

jednorożec

20

zł

pluszowy, do wyboru
tęczowy lub różowy, dł. 80 cm

walizeczka
HATCHIMALS
PIXIES

50

w zestawie laleczka
i akcesoria

40

zł

30

zł

dla samochodów,
w zestawie metalowe
autko

z akcesoriami,
do wyboru: Roszpunka,
Kopciuszek lub Bella,
wys. 30 cm

do wyboru: wkrętarka z deskami,
śrubkami i wkrętami lub piła
z deskami łączonymi
na rzep oraz młotkiem,
baterie w zestawie

40

zł

WYRZUTNIA
Iniemamocni

Lalka KSIĘŻNICZKA

ZESTAW NARZĘDZI

co najmniej 7 niespodzianek
w butelce szamponu, w tym
zwierzątko pokryte włoskami,
które można myć i stylizować

50

zł

wiele
Pomysłów

na radość!

klocki
magnetyczne GO KIDZ!

150 elementów do składania
nieskończonej ilości ﬁgur, do wyboru:
różnokolorowe lub świecące w ciemności

50

pianinko
zł

z 4 ﬁgurkami
do wyboru: Psi Patrol
lub Świnka Peppa,
baterie w zestawie

lalka
Baby ALIVE
Mała
drużyna

dostępne
różne wzory

25

zł

KlOCKI KostkI MAGNETYCZNE

5 elementów, do układania różnych
obrazków z bohaterami bajki Psi Patrol

30

SAMOCHÓD Z LAWETĄ

ze światłami i dźwiękiem, zestawy do wyboru: z koparką,
ze śmigłowcem lub z 4 samochodami, baterie w zestawie

ZESTAW:
MONSTER TRUCK
I HOT WHEELS

w zestawie 2 autka:
metalowe Monster Truck
oraz do wyboru
metalowe
lub plastikowe
Hot Wheels,
skala 1:64

30
zł

zł

zł

50

zł

40

zł
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Najnowsze kolekcje zawsze dostępne na pepco.pl
pepco.pl

2-PAK body 100% BAWEŁNY
niemowlęce,
dziewczęce lub chłopięce,
ze świątecznym nadrukiem,
dostępne różne wzory,
rozmiary: 56-92 cm

20

legginsy
z wysoką
zawartością
bawełny,
welurowe,
niemowlęce,
rozmiary:
56-80 cm,
dziewczęce

zł

15

body

lub chłopięce

Wygoda

dla małych
i dużych!

95% bawełny
i 5% elastanu,
niemowlęce,
rozmiary:
56-92 cm,
dziewczęce,
z nadrukiem
w serduszka,
ozdobione koronką
lub chłopięce,
z kołnierzykiem,
muszką i chusteczką

body
100% BAWEŁNY

niemowlęce, z nadrukiem,
rozmiary: 56-92 cm, dziewczęce

lub chłopięce

15

10

KOSZULKA

100% bawełny lub z bardzo wysoką
jej zawartością, dziewczęca,
z przedłużonym i zaokrąglonym tyłem,
z nadrukiem, rozmiary: 98-134 cm

zł

zł

10

Bluza
Z KAPTUREM

zł

chłopięca, z ciepłego,
miłego w dotyku
materiału, z aplikacją,
rozmiary: 104-134 cm

25
20

20
zł

pajac

niemowlęcy, polarowy,
rozmiary: 56-92 cm,
dziewczęcy z aplikacją

zł

pajac 100% BAWEŁNY

niemowlęcy, z nadrukiem
w świąteczne wzory,
rozmiary: 56-92 cm, dziewczęcy

lub chłopięcy
lub chłopięcy
z kieszonkami

zł

koszula

chłopięca, ﬂanelowa,
z kieszonką, w kratkę,
rozmiary: 104-134 cm

zł

Spodnie
DRESOWE
100% BAWEŁNY
chłopięce, z napisem
na nogawce
i wiązaniem w pasie,
rozmiary: 104-134 cm

15

zł

legginsy

z bardzo wysoką zawartością
bawełny, dziewczęce,
z nadrukiem, rozmiary: 98-134 cm

10

zł

25

zł

Doładuj kartę telefoniczną krajową lub zagraniczną w kasie PEPCO
– szybko, wygodnie i bez prowizji!
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Piżama

Piżama

damska, polarowa, z miękkiego,
ciepłego materiału,
z aplikacją i nadrukiem,
rozmiary: S-XL

dziewczęca, welurowa, ciepła i miła w dotyku,
z falbanką i nadrukiem w serduszka,
rozmiary: 92-128 cm

30

30

zł

20

zł

30

Piżama

dziewczęca, polarowa,
ciepła i miła w dotyku,
z uszkami, aplikacją
i nadrukiem,
rozmiary: 134-164 cm

Piżama

dziewczęca, polarowa, ciepła i miękka,
z aplikacją i nadrukiem,
rozmiary: 92-128 cm

20

zł

zł

Szlafrok
Z KAPTUREM

chłopięcy, puszysty i miękki
w dotyku, z kieszeniami i wiązaniem w pasie,
z ogonem i kolcami dinozaura,
rozmiary: 92-128 cm

miękkie
i ciepłe

piżamy
i szlafroki!

30

zł

Szlafrok
Z KAPTUREM

dziewczęcy, puszysty
i miękki w dotyku,
z kieszeniami i wiązaniem
w pasie, z uszkami
królika i aplikacją,
rozmiary: 92-128 cm

Piżama

damska,
welurowa,
gładka, spodnie
z wiązaniem
w pasie,
rozmiary: S-XL

Szlafrok
Z KAPTUREM

Piżama

chłopięca, polarowa,
ciepła i miękka,
z uszkami, aplikacją i nadrukiem,
rozmiary: 92-128 cm

20

chłopięcy, puszysty
i miękki w dotyku,
z kieszeniami
i wiązaniem w pasie,
z nadrukiem w gwiazdki,
rozmiary: 134-164 cm

50

40

zł

zł

50

zł

Szlafrok

damski, puszysty i miękki w dotyku,
z kieszeniami i wiązaniem w pasie,
z wytłaczanym wzorem,
rozmiary: S-XL

Piżama

chłopięca, polarowa, ciepła i miękka,
z wyszywanym napisem na koszulce,
rozmiary: 134-164 cm

20

zł

zł

kapcie

damskie,
z wytłaczanym wzorem,
rozmiary: 36-41

20

zł

zł

40

zł

KOSZULA

t-shirt 100% BAWEŁNY

100% wiskozy, z kołnierzykiem i kieszonkami,
zapinana na guziki, z zaokrąglonym dołem, z nadrukiem
Myszki Minnie lub Myszki Miki i Minnie, rozmiary: 36-46

z nadrukiem Myszki Minnie
lub Myszki Minnie i Miki,
rozmiary: S-XXXL

20

40

zł

zł

Bluza

z miękkiego i puszystego materiału typu sherpa,
z aplikacją z Myszką Minnie,
rozmiary: S-XXL

Azajuż
zie ń

tyd

WYGODNE

sukienki
i legginsy

25

zł

25

legginsy

z żakardowym wzorem i czarnymi
lampasami lub gładkie, ze srebrnymi
lampasami, rozmiary: S-XXL

bądź na bieżąco

sukienka
zł

z golfem,
w modną kratkę,
rozmiary: 36-44

poznaj nowe produkty

więcej
za mniej

...codziennie

kupuj bez obaw

30
Aplikacja
mobilna
PEPCO

facebook.com
/PEPCOpl

@pepcopl

pepco.pl

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

doładowania kart
telefonicznych
krajowych
i zagranicznych

elektroniczne
karty
podarunkowe

Masz
30-dniowe
prawo do zwrotu
* Regulamin
zwrotów dostępny
na www.pepco.pl

