
15 zł

10 zł
Komplet
3 szklanek
poj. 425 ml

Koc lub komplet 
2 poduszek na krzesła
koc, wymiary: 130 x 170 cm, 
poduszki, ze sznureczkami, 
wymiary: 40 x 40 cm

HIT!
dostępne 
również:

dostępne
 również:

dostępne 
również:   

 

   
 

Oferta ważna od 8.04.2021 do 21.04.2021 lub do wyczerpania zapasów.

WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE

POCZUJ
WIOSNĘ

SHHO 094418 TESTEX



25 zł

5 zł

25 zł

Słoik 
z kranikiem
z metalową zakrętką
i z fi ltrem na owoce, 
poj. 3,5 l

Komplet składanych akcesoriów kuchennych
w zestawie: miski mała i duża, 

cedzak, sitko i wyciskacz do cytrusów

20 zł

Komplet 2 desek 
bambusowych

z oczkiem do zawieszenia i wgłębieniem 
zatrzymującym nadmiar soków, 

wymiary: 28 x 20 cm i 33 x 24 cm

4 zł

 od

Akcesoria piknikowe
papierowe, z nadrukiem, do wyboru: 
zestaw kubeczków 24 szt., poj. 220 ml – 4 zł,
zestaw talerzyków: 24 szt., ø 18 cm – 4 zł lub 24 szt., ø 23 cm – 5 zł

Słomki 
papierowe 

50 szt. 
w zestawie

3 różne kolory

4 zł

Sztućce drewniane 24 szt.
w zestawie: 8 łyżek, 8 widelców i 8 noży, 

do wyboru: w kolorze naturalnym lub 
z barwionymi rączkami

4 zł

 od

Akcesoria piknikowe
papierowe, z metalicznym nadrukiem, 

do wyboru: zestaw kubeczków 12 szt., poj. 220 ml – 4 zł,
zestaw talerzyków: 12 szt., ø 18 cm – 4 zł 

lub 12 szt., ø 23 cm – 5 zł

3 zł

Słomki 
papierowe
24 szt. 
różne wzory

15 zł

Torba 
termiczna 
zapinana na suwak, 
wzory do wyboru: cytryna 
lub arbuz, wymiary: 56 x 20 x 25 cm

8 zł

Patera na owoce
wymiary: 31,3 x 27 x 7,5 cm 
lub 29,5 x 26,8 x 12 cm

15 
Torba 
termiczna 
zapinana na suwak, 

8 zł

wymiary: 31,3 x 27 x 7,5 cm 
lub 29,5 x 26,8 x 12 cm

zapinana na suwak, 
wzory do wyboru: cytryna 
lub arbuz, wymiary: 56 x 20 x 25 cm

zapinana na suwak, 
wzory do wyboru: cytryna 
lub arbuz, wymiary: 56 x 20 x 25 cm

15 zł

Butelka szklana w osłonie
z metalową zakrętką z uchwytem, poj. 500 ml

5 zł

Słoik 
ze słomką
z wytłaczanym wzorem 
i z metalową zakrętką, 
poj. 500 ml

15 zł

Miska do sałaty ze sztućcami
w zestawie, do wyboru: z pokrywą z uchwytem 
lub z pokrywą z miejscem na sztućce, poj. 5 l

HIT!

    

dostępne
 również:

dostępne
 również:

komplet
 po złożeniu:

dostępne
 również:

dostępny 
również:

dostępny
 również:

dostępne
 również:

    

dostępny 
również:

dostępna
 również:

   dostępna
 również:

dostępna
 również:

Produkty z gazetki znajdziesz w sklepie – są oznaczone symbolemoferta od 8.04.2021 do 21.04.2021WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE

HIT! Czas na piknik 
i lemoniadę!



3 zł

 od

10 zł

50 zł

10 zł

20 zł

15 zł

 od
Ręcznik 
100% bawełny
z wykończeniem 
na brzegach,
wymiary do wyboru:
50 x 100 cm – 15 zł,
70  x 140 cm – 30 zł

Kosz na pranie
z pokrywą i z uchwytami,
dostępne kolory: 
jasny lub ciemny szary, 
wymiary: 37 x 46 x 59,5 cm, 
poj. 60 l

Koszyk
z uchwytami,
dostępne kolory: 
jasny lub ciemny szary, 
wymiary do wyboru: 
14 x 18,5 x 7,3 cm – 3 zł,
21,5 x 29,8 x 11,2 cm – 5 zł

12 zł

 od

Koszyk
z pokrywą i z uchwytami,

dostępne kolory: 
jasny lub ciemny szary,

wymiary do wyboru: 
22,4 x 27,7 x 15,1 cm, poj. 7 l – 12 zł,
28 x 38,5 x 15,5 cm, poj. 13 l – 15 zł

12 zł

Pudełko 
na chusteczki
drewniane, z napisem, 
wymiary: 25 x 14 x 10 cm

40 zł

Stołek
z miękkim siedziskiem, 
ø 30 cm, wys. 26 cm

Wazon
ceramiczny, 
z wytłaczanym 
geometrycznym 
wzorem, ø 11 cm, 
wys. 25 cm

Ramka 
na zdjęcie
o wymiarach: 
13 x 18 cm, 
drewniana

40 zł

Puf składany
z kieszonką, wymiary: 40 x 40 x 40 cm, 
maksymalne obciążenie 80 kg 

Osłonka 
na doniczkę

ceramiczna, 
ø 14,5 cm, wys. 13 cm

10 zł

 od
Pudełko 
z wyściółką i z uchwytami, 
wymiary do wyboru: 
27 x 17 x 12 cm – 10 zł, 
31 x 21 x 14 cm – 15 zł,
35 x 24 x 16 cm – 20 zł 

10 zł

 od

Koszyk bambusowy
z wyściółką z materiału, 

wymiary do wyboru: 
21 x 14 x 12 cm – 10 zł, 
33 x 23 x 13 cm – 20 zł 

dostępny
również:

dostępny
również:

dostępne
również:

Bądź na bieżąco: aktualna gazetka, inspiracje i mapa sklepów 
dostępne w aplikacji mobilnejWIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE oferta od 8.04.2021 do 21.04.2021

HIT!Łazienkowy 
ład i porządek!

HIT!
Idealne 

wyposażenie 
Twojego wnętrza! 

13.HPK.33690 HOHENSTEIN HTTI



30 zł

20 zł

Koszula
100% wiskozy, z dekoltem V, 
zaokrąglonym dołem i przedłużonym 
tyłem, rozmiary: 36-46

40 zł

Sukienka
100% wiskozy, 
z kołnierzykiem 
i kieszeniami, 
ze ściągaczem 
w pasie, zapinana 
na suwak, 
rozmiary: 36-44

25 zł

Koszula
100% wiskozy, 
z kołnierzykiem, 
zapinana na guziki, 
rozmiary: 36-46

Spodnie
z wysoką 
zawartością 
wiskozy 
i z elastanem, 
z nogawkami 
o prostym kroju, 
z kantem, 
rozmiary: 36-44

20 zł

Koszula
100% wiskozy, o luźnym kroju, 
z dekoltem V, z rękawami 
zakończonymi gumką 
i z przedłużonym tyłem, 
gładka, rozmiary: 36-46

30 zł

Spódnica
100% wiskozy, 
z gumą w pasie, 
zapinana na guziki, 
rozmiary: S-XXL

40 zł

Koszula
100% wiskozy, o luźnym kroju, 
z dekoltem V, z rękawami 
zakończonymi gumką, 
z nadrukiem, rozmiary: 36-46

25 zł

T-shirt
przód 100% wiskozy, 

z nadrukiem w kwiaty, 
tył 95% wiskozy i 5% elastanu, 

gładki, z gumką na dole, 
rozmiary: S-XXL

20 zł

Bluzka
100% wiskozy, z falbaną 

w stylu hiszpańskim, 
z nadrukiem, 

rozmiary: 36-44

20 zł

Bluzka
100% wiskozy, z falbaną 
w stylu hiszpańskim, 
z nadrukiem, 
rozmiary: 36-44

20 zł

T-shirt 
100% 

bawełny
z dekoltem V 

i delikatną koronką 
na ramionach, 

rozmiary: S-XXL

25 zł

Bluzka 
100% bawełny

damska, z wiązaniem i haftem 
pod szyją i na ramionach, 

rozmiary: S-XXL

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

/PEPCOPL

WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE oferta od 8.04.2021 do 21.04.2021

HIT!
Gorące 
trendy
na wiosnę!



30 zł

25 zł

40 zł

30 zł

50 zł

Dżinsy
damskie, z wysoką 
zawartością bawełny 
i z elastanem, z gumą 
ze wzorem w pasie, 
z kieszeniami, 
rozmiary: 36-44

20 zł

T-shirt 
100% 
bawełny
organicznej
damski, 
ze złotym 
nadrukiem
i ozdobnymi
kamyczkami, 
rozmiary: 
S-XXL

Szorty
98% bawełny 
i 2% elastanu, 
męskie, z kieszeniami 
i z wiązaniem w pasie, 
rozmiary: M-XXL

Koszula 
100% 
bawełny
męska, 
z kołnierzykiem, 
w kratkę, 
rozmiary: M-XXL

T-shirt 
100% 

bawełny
męski, 

na licencji 
The Simpsons, 

rozmiary: 
M-XXL

15 zł

T-shirt 100% bawełny
organicznej
damski, z nadrukiem, 
rozmiary: S-XXXL

Spodnie
z wysoką 
zawartością 
bawełny 
i z elastanem, 
dziewczęce, 
z gumą w pasie, 
gładkie, rozmiary: 
134-164 cm

8 zł

Koszulka 
100% bawełny

chłopięca, z nadrukiem, 
rozmiary: 134-164 cm

20 zł

Spodnie dresowe
90% bawełny i 10% wiskozy, 
chłopięce, z nadrukiem na nogawce 
i z wiązaniem w pasie, 
rozmiary: 134-170 cm

6 zł

Czapka
z daszkiem, chłopięca, 

z nadrukiem i regulacją, 
obwód: 52-56 cm

20 zł

Koszulka 100% bawełny
organicznej

dziewczęca, z odwracalnymi 
cekinami i z nadrukiem Daisy, 

rozmiary: 134-164 cm

15 zł

Koszulka 100% bawełny
organicznej
dziewczęca, 
z nadrukiem Disney, 
rozmiary: 134-164 cm

HIT!Produkty z gazetki znajdziesz w sklepie – są oznaczone symbolemoferta od 8.04.2021 do 21.04.2021WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE

HIT! Bawełniana wygoda 
dla każdego!



15 zł

30 zł

8 zł

8 zł

Piłka gumowa
lekka, z nadrukiem 

ulubionych bohaterów 
bajek, dostępne

 różne licencje, ø 23 cm

Zestaw do piasku
8 elementów

w zestawie: wiaderko, sitko, w zestawie: wiaderko, sitko, 
łopatka, grabki, 2 foremki, łopatka, grabki, 2 foremki, 

konewka i młynek, konewka i młynek, 
dostępne różnedostępne różne

 kolory zestawów kolory zestawów

30 zł

Zestaw do badmintona
z paletkami z materiału 
i 4 dużymi lotkami

Zestaw do piasku 9 elementów
w zestawie: taczka w kształcie żółwia, w zestawie: taczka w kształcie żółwia, 
wiaderko, sitko, łopatka, grabki, wiaderko, sitko, łopatka, grabki, 
motyczka, 2 foremki i konewka,motyczka, 2 foremki i konewka,
dostępne różne  kolory zestawówdostępne różne  kolory zestawów

50 zł

Pojazdy 
do piasku
do wyboru: 
spychacz, dł. 54 cm, 
wys. 34 cm lub wywrotka, 
dł. 59 cm, wys. 34 cm

80 zł

Hulajnoga 
3-kołowa

z gumowymi 
kółkami 

i regulowaną 
wysokością 
kierownicy,

ze światełkiem,
dostępna 

w kolorach:
zielonym 

lub różowym

6 zł

Legginsy
95% bawełny i 5% elastanu, 
dziewczęce, długość 3/4, 
z nadrukiem, rozmiary: 104-134 cm

20 zł

Spodnie dresowe
100% bawełny lub z bardzo wysoką jej zawartością, 

chłopięce, z kieszeniami, z nadrukiem Spider-man na nogawce, 
z napisem na pasku i z wiązaniem, rozmiary: 98-134 cm

8 zł

Koszulka 
100% 

bawełny
chłopięca, 

z nadrukiem, 
rozmiary: 

98-134 cm

10 zł

Koszulka 
100% 
bawełny
dziewczęca, 
z falbankami 
na rękawkach
i z przedłużonym 
tyłem, z nadrukiem, 
rozmiary: 104-134 cm

6 zł

Koszulka 100% bawełny
chłopięca, z nadrukiem, 

rozmiary: 
104-134 cm

Koszulka
100% bawełny lub z bardzo wysoką jej zawartością, 

dziewczęca, z nadrukiem, rozmiary: 98-134 cm

Koszulka 100%bawełny
dziewczęca, z przedłużonym tyłem, 
z nadrukiem, rozmiary: 104-134 cm6 zł

Koszulka
100% bawełny lub z bardzo wysoką jej zawartością, 

dziewczęca, z nadrukiem, rozmiary: 98-134 cm

z nadrukiem, rozmiary: 104-134 cm

dostępny
 również:

   

Skorzystaj z komfortowych zakupów! 
Masz 30 dni na zmianę zdania i zwrot zakupionych produktów* 30WIĘCEJ ZA MNIEJ... CODZIENNIE oferta od 8.04.2021 do 21.04.2021

HIT!
Mała 

wielka radość
z zabawy!



40 zł 10 zł

Sztuczna 
roślina

w ceramicznej 
doniczce, ø 10,5 cm, 

wys. 11 cm

12 zł

Sztuczna 
roślina

kaktus 
w metalowej 

doniczce, ø 8 cm, 
wys. 12,5/17,5 cm 

30 zł

Lampa LED
w metalowym 
koszyczku, 
z uchwytem, 
ø 15 cm, wys. 18 cm,
baterie 
są sprzedawane 
oddzielnie

15 zł

Łańcuch świetlny LED
10 lampek w kształcie diamentów, dł. 165 cm,
baterie są sprzedawane oddzielnie

5 zł

Mata 
na stół
wymiary: 
30 x 45 cm

Krzesło turystyczne
składane, 
wymiary: 51 x 56 x 75 cm,
maksymalne 
obciążenie 120 kg

TYLKO
TERAZ

dostępne
 również:

@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

APLIKACJA
MOBILNA

PEPCO

MASZ 30-DNIOWE
PRAWO DO ZWROTU

* REGULAMIN 
ZWROTÓW 
DOSTĘPNY 

NA WWW.PEPCO.PL

30
WIĘCEJ ZA MNIEJ
...CODZIENNIE


