Wszystkona

Dzień Dziecka

więcej

Bajecznie i niedrogo!

za mniej

...codziennie

HIT

zestaw ciastoliny
Wytwórnia Gofrów
w zestawie 4 tubki pachnącej
masy plastycznej i foremki
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19

99

HIT

wózek przyczepka
z nadrukiem Paw Patrol

Oferta ważna w dniach od 25.05.2018

r. do 7.06.2018 r. lub do wyczerpania zapasów.
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Więcej za mniej... Codziennie

39
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ręcznik 100% bawełny
z nadrukiem Frozen lub Cars,
wymiary: 70 x 140 cm

toaletka dla
małej księżniczki

z dźwiękiem i akcesoriami,
baterie są sprzedawane osobno

pluszowy

39

99 jednorożec

29

99 Equestria Girls

dostępny w trzech
kolorach, dł. 60 cm

zestaw My Little Pony
modele: Twilight Sparkle lub Rarity,
lalka z akcesoriami

lalka
z akcesoriami
Betty Spaghetty
szkolna moda

39

99

14
4

99

książeczka
Najpiękniejsze
opowieści
dostępne różne tytuły,
na licencji Disneya

99

książeczka
twardostronicowa
z wykrojnikiem,
dostępne różne tytuły

plecak pluszowy
Minionki

zestaw
Cars Zwariowana Ósemka

wys. 30 cm, dostępne różne wzory

19

19

dwa auta z akcesoriami

29

99

99

zestaw
walkie talkie

dostępny w kolorach:
biało-turkusowym
lub szaro-pomarańczowym

19

99

traktor

dł. 27 cm, dostępne różne kolory

99

9

99

2-pak Szortów

dziewczęce,
z nadrukiem Mickey,
dostępne
w kolorze szarym,
w rozmiarach:
134-164 cm

3-pak stopek

dziewczęce,
z nadrukiem Mickey,
w rozmiarach: 31-38

7

99

3-pak stopek

dziewczęce, z nadrukiem Frozen lub Minnie,
dostępne w kolorach: białym lub różowym,
w rozmiarach: 23-30

7

99

Szorty

chłopięce, z nadrukiem
Star Wars, dostępne
w kolorze białym,
w rozmiarach: 134-164 cm

9

99

3-pak stopek

chłopięce,
z nadrukiem Star Wars,
w rozmiarach: 31-38

9

99

7

2-pak majtek

dziewczęce, z nadrukiem Frozen lub Minnie,
dostępne w kolorze białym,
w rozmiarach: 92-128 cm

99

Szorty lub 2-pak majtek
chłopięce, z nadrukiem Cars,
w rozmiarach: 92-128 cm

9

99

3-pak stopek

chłopięce, z nadrukiem Cars,
w rozmiarach: 23-30

7

99

www.pepco.pl
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Więcej za mniej... Codziennie

piżama
100%
bawełny

dziewczęca,
z nadrukiem Mickey,
w rozmiarach:
134-164 cm,

99

piżama
100% bawełny
dziewczęca,
z nadrukiem Frozen,
w rozmiarach:
92-128 cm

piżama
100% bawełny
chłopięca,
z nadrukiem
Star Wars,
w rozmiarach:
134-164 cm,

24

99

piżama
100% bawełny

chłopięca,
z nadrukiem Cars,
w rozmiarach:
92-128 cm

ko

•
nkurs •

19

99

nagrody:

Prześlij zdjęcie kreatywnej pracy dziecka, pokazującej, z którym bohaterem

Disneya, Marvela lub Star Wars chciałoby spędzić wakacje.
W dn. 25.05.2018-7.06.2018 zrób zakupy w PEPCO za min. 50 zł, w tym przynajmniej

jeden produkt na licencji Disneya, Marvela lub Star Wars, i zachowaj paragon.
WIĘCEJ INFORMACJI NA FACEBOOKU PEPCO I NA WWW.PEPCO.PL

ROWERY

HULAJNOGI

AKCESORIA ROWEROWE

Więcej za mniej... Codziennie

www.pepco.pl

koszulka

szorty

niemowlęca, dziewczęca,
z nadrukiem
Minnie, wiązana w talii,
w rozmiarach: 74-92 cm

14

niemowlęce, chłopięce, z nadrukiem Mickey,
dostępne w niebiesko-granatowe
lub biało-granatowe paski,
w rozmiarach: 68-92 cm

14

99

14

99

legGinsy

niemowlęce,
dziewczęce,
z nadrukiem Minnie,
w rozmiarach:
68-92 cm

9

19

99

sukienka

niemowlęca, dziewczęca, z nadrukiem
Minnie, dostępna w dwóch wzorach,
w rozmiarach: 74-92 cm

99

body 100% bawełny

niemowlęce, chłopięce,
z nadrukiem,
dostępne w kolorze niebieskim,
w rozmiarach: 62-92 cm

body
100% bawełny

niemowlęce, dziewczęce,
z nadrukiem i bufkami,
dostępne w kolorach:
białym lub turkusowym,
w rozmiarach: 62-92 cm

9

99

99

14
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koszulka

dziewczęca,
z nadrukiem Minnie,
dostępna w kolorach:
zielonym lub koralowym,
w rozmiarach:
98-128 cm

19
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99

sukienka

legginsy

dziewczęce,
z nadrukiem Minnie,
dostępne w kolorach:
szarym lub koralowym,
w rozmiarach: 98-128 cm

9

99

99

koszulka

chłopięca, z nadrukiem,
dostępna w kolorach: szarym lub neonowym
pomarańczowym, w rozmiarach: 98-128 cm

dziewczęca,
z nadrukiem Minnie,
dostępna w kolorach:
szarym lub koralowym,
w rozmiarach:
98-128 cm

9

99

szorty

chłopięce, z nadrukiem,
dostępne w kolorach:
żółtym lub niebieskim,
w rozmiarach:
98-128 cm

4

4

99
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SZORTY
NIEMOWLĘCE

koszulka
NIEMOWLĘCa

z nadrukiem,
dziewczęce lub chłopięce,
w rozmiarach: 68-92 cm

z nadrukiem,
dziewczęca, w rozmiarch:
68-92 cm,
chłopięca, w rozmiarach:
74-92 cm

szorty dziecięce

z nadrukiem, dziewczęce lub chłopięce,
w rozmiarach: 98-128 cm

4

99

więcej
za mniej

...codziennie

4
@pepcopl

PŁATNOść
KARTĄ

99

HIT

koszulka dziecięca

z nadrukiem, dziewczęca lub chłopięca,
w rozmiarach: 98-128 cm

facebook.com PROFESJONALNA
/PEPCOpl
OBSŁUGA

GWARANCJA
DOŁADOWANIA
ZWROTU GOTÓWKI BEZ PROWIZJI

Aktualna gazetka oraz adresy naszych 805
sklepów dostępne zawsze na www.pepco.pl

MASZ PYTANIE?
ZADZWOŃ! NAPISZ!
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

© & ™ Lucasfilm Ltd. © Disney © Disney/Pixar
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