
29 99

Bluza
z bardzo wysoką 
zawartością bawełny, 
dziewczęca, z kontrastowymi 
wstawkami z cekinami 
na przodzie,
dostępne kolory:    
rozmiary: 134-164 cm

29 99

dżinsy
dziewczęce, 
z pięcioma kieszeniami, 
cieniowane,
dostępne kolory:       
rozmiary: 134-164 cm

29 99

Koszula DŻINSOWA 
100% BAWEŁNY

chłopięca, z kieszonką na przodzie, 
zapinana na guziki,

rozmiary: 134-164 cm

19 99

SPODNIE
z bardzo wysoką zawartością 

bawełny, chłopięce,
rozmiary: 134-164 cm

 miękka i miła 

dla skóry 

więcej
za mniej

...codziennie

Zapraszamy
do nowego

sklepu!

Gdańsk, ch osowa, ul. Spacerowa 48
Pn.-sob.: 10.00-21.00, nd.: 10.00-20.00

Oferta ważna w dniach od 28.09.2019 r. do 4.10.2019 r. lub do wyczerpania zapasów.

Wielkie otwarcie!      
WIĘCEJ ZA MNIEJ

JESZCZE BLIŻEJ!



7 99

Koszulka 100% BAWEŁNY
niemowlęca, dziewczęca,
z falbanką na dole i nadrukiem, 
różne wzory, dostępne kolory:     
rozmiary: 74-98 cm

9 99

Legginsy
z bardzo wysoką zawartością bawełny,

niemowlęce, dziewczęce,
z nadrukiem, różne wzory,

dostępne kolory:     
rozmiary: 68-98 cm

spodnie
100% BAWEŁNY
niemowlęce, chłopięce,
w kratkę, z lampasami,

dostępne kolory:    
rozmiary: 74-98 cm

19 99

bluza
niemowlęca, chłopięca,

zapinana na suwak, 
z wytłaczanym 

wzorem w gwiazdki, 
dostępne kolory:     

rozmiary: 74-98 cm

19 99
Bluza
niemowlęca, dziewczęca,
ze sztucznym futerkiem 
z przodu i z tyłu 
i rękawami w cętki,
dostępne kolory:    
rozmiary: 74-98 cm

14 99

Spódniczka
niemowlęca, dziewczęca,
dwuwarstwowa, tiulowa 
z bawełnianą podszewką,
dostępne kolory:     
rozmiary: 74-98 cm

14 99

9 99Koszulka 100% BAWEŁNY
niemowlęca, chłopięca,

z zapięciem pod szyją i nadrukiem, różne wzory,
dostępne kolory:    rozmiary: 74-98 cm

14 99
body
niemowlęce, z nadrukiem, 
dziewczęce, z wysoką zawartością bawełny,
z falbanką i zapięciem pod szyją, kolory:  
lub chłopięce, z aplikacją 3D, kolory:    rozmiary: 62-92 cm

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 28.09.2019 Do 4.10.2019



19 99

spodnie DRESOWE
z wysoką zawartością bawełny, 
dziewczęce, z brokatowym
nadrukiem w kropki,
dostępne kolory:     
rozmiary: 104-134 cm

14 99Legginsy
dziewczęce, z nadrukiem 

i aplikacją na kolanach,
dostępne kolory:    

rozmiary: 104-134 cm

koszulka
100% BAWEŁNY

dziewczęca, z nadrukiem,
różne wzory,

dostępne kolory:       
rozmiary: 104-134 cm

7 99

29 99

bluza Z KAPTUREM 
100% BAWEŁNY
dziewczęca, z nadrukiem,
z kieszonkami w kształcie kotków, 
zapinana na suwak,
dostępne kolory:   
rozmiary: 104-134 cm

14 99

koszulka
100% BAWEŁNY

chłopięca, 
z podwójnymi rękawami

i nadrukiem Scooby-Doo,
rozmiary: 104-134 cm

14 99

spodnie DRESOWE
z wysoką zawartością bawełny, 

chłopięce, z nadrukiem 
na kolanach i wiązaniem,

dostępne kolory:    
rozmiary: 104-134 cm

19 99
bluza
z wysoką 
zawartością 
bawełny, chłopięca, 
z aplikacją 
z cekinami,
rozmiary: 104-134 cm

29 99

spodnie
chłopięce, z tkaniny, 
z kieszeniami po bokach,
rozmiary: 104-134 cm

Aktualne oferty i mnóstwo inspiracji na www.pepco.pl Jesteśmy też na
@pepcopl facebook.com

/PEPCOpl

DUŻY WYBÓR
MAŁE ceny



9 99

t-shirt 100% BAWEŁNY
gładki, dostępne różne kolory, rozmiary: S-XXL

lub LEGGINSY 
z bardzo wysoką zawartością bawełny, 

z elastanem, rozmiary: S-XXL

29 99

spodnie DRESOWE
z wiązaniem i brokatową 

aplikacją przy kieszeni, 
dostępne różne kolory, 

rozmiary: S-XXL

t-shirt 100% BAWEŁNY
z dekoltem w serek 

ozdobionym guziczkami, 
dostępne różne kolory, 

rozmiary: S-XXL

14 99

Kardigan
długi, o luźnym kroju, 
z kieszeniami, 
dostępne kolory:  
rozmiary: S-L

19 99

19 99
od

spódnica MIDI
dopasowana, do wyboru: 
z nadrukiem w panterkę lub skórę węża – 19,99 zł, 
w kratkę, z paskiem – 29,99 zł, rozmiary: S-XXL

koszula
z wiskozy, o luźnym kroju, 

z dekoltem w serek 
i gumką na dole, rozmiary: 36-44 29 99

29 99

sweter
z półgolfem, gładki,
dostępne kolory: 

    
rozmiary: S-XXL

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 28.09.2019 Do 4.10.2019



5 99

3 99 7 99

komplet szklanek
niskie,
3 szt. po 250 ml  

komplet 
szklanek

wysokie,
3 szt. po 350 ml  

mata stołowa
okrągła, dostępne kolory: 

  
ø 36 cm

3 99

ZESTAW KUBKÓW
szklane, 3 szt. po 240 ml

4 99
kubek
ceramiczny, 
dostępne różne wzory 
i kolory, poj. 350 ml
lub 410 ml

4 99

kubek
ceramiczny,  
poj. 350 ml

4 99

zestaw 
słoiczków
4 szt. po 190 ml 

7 99

Komplet kieliszków 
3 szt. po 395 ml  

Aktualne oferty i mnóstwo inspiracji na www.pepco.pl Jesteśmy też na
@pepcopl facebook.com

/PEPCOpl

Stylowe
inspiracje
w niskiej cenie!



9 99
kule świetlne LED

10 lampek,
dostępne różne kolory

ramkA na zdjęcie
różne kolory, do wyboru:

10 x 15 cm – 2,99 zł,
15 x 20 cm – 3,99 zł,
20 x 30 cm – 6,99 zł,
30 x 40 cm – 9,99 zł  

2 99
od

pudełka 2-pak
kartonowe, różne kolory i wzory, 
do wyboru:
31 x 23 x 16 cm – 4,99 zł,
37 x 27 x 21 cm – 7,99 zł,
47 x 31 x 21 cm – 9,99 zł,
47 x 31 x 32 cm – 14,99 zł  

4 99
od

3 99
od Roślinka w doniczce 

cementowej
sztuczna, dostępne różne 
roślinki i różne wzory 
doniczek, do wyboru:
ø 3 cm – 3,99 zł, 
ø 11 cm, wys. 17 cm – 9,99 zł

9 99

Roślinka 
w doniczce 

ceramicznej
sztuczna, 

dostępne różne roślinki 
i różne wzory doniczek,

ø 9,5 cm 

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 28.09.2019 Do 4.10.2019

MNÓSTWO 
POMYSŁÓW
Do TWOJEGO DOMU 
za tak niewiele!



ręcznik
dostępne kolory:      
do wyboru:
30 x 50 cm – 2,99 zł,
50 x 90 cm – 9,99 zł,
70 x 130 cm – 19,99 zł

2 99
od

7 99 KOC
z polaru, 
dostępne kolory:      
wymiary: 130 x 160 cm  

19 99

9 99
poduszka
dostępne kolory:

     
wymiary: 40 x 40 cm

3 99
podgrzewacze 
30 szt.

• chłonne
• szybkoschnące

KOC
z mikrofi bry,

dostępne kolory:       
wymiary: 130 x 170 cm  

Aktualne oferty i mnóstwo inspiracji na www.pepco.pl Jesteśmy też na
@pepcopl facebook.com

/PEPCOpl



PEPCO
W gdańsku

WIELKIE OTWARCIE
28 WRZEŚNIA, GODZ. 10.00

CH OSOWA
UL. SPACEROWA 48

BĄDŹ Z NAMI W KONTAKCIE JUŻ TERAZ!
Będziemy regularnie informować cię o naszych nowych ofertach

www.pepco.pl

PEPCO to sieć sklepów
pełnych niskich cen!

Codziennie znajdziesz
tu duży wybór ubrań

dla całej rodziny
oraz dekoracje

i dodatki do domu
w najniższej cenie!

newsletter@PEPCOpl

więcej
za mniej

...codziennie
bez prowizji
doładujesz telefon
każdej sieci!

PROFESJONALNA
OBSŁUGA

PŁATNOść
KARTĄ

GWARANCJA
ZWROTU GOTÓWKI

facebook.com
/PEPCOpl
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