
14 99

Koszulka
chłopięca, z neonowym 

nadrukiem,
dostępne kolory:       

rozmiary: 134-164 cm

top
dziewczęcy, 

z nadrukiem,
dostępne kolory:       

rozmiary: 134-164 cm

7 99

14 99

szorty
dziewczęce, 

z aplikacją z koronki,
dostępne kolory:    

rozmiary: 134-164 cm
14 99

szorty
chłopięce, z nadrukiem, cieniowane,

różne kolory,      
rozmiary: 134-170 cm

więcej
za mniej

...codziennie

Zapraszamy
do nowego

sklepu!

Kalisz, Galeria tęcza, ul. 3 Maja 1
Pn.-pt.: 9.00-21.00, sob.: 9.00-20.00, nd.: 10.00-20.00
Oferta ważna w dniach od 28.06.2019 r. do 4.07.2019 r. lub do wyczerpania zapasów.

Wielkie otwarcie!      
WIĘCEJ ZA MNIEJ

JESZCZE BLIŻEJ!



19 99

Sukienka 
niemowlęca, dziewczęca 

z nadrukiem,
dostępne kolory:   

rozmiary: 74-98 cm

9 99
koszulka
niemowlęca, 
dziewczęca, 
z nadrukiem 
w paski i kokardką,
dostępne kolory:   
rozmiary: 74-98 cm

9 99

LegGinsy 
niemowlęce, dziewczęce, 

w paseczki, z falbanką z tyłu,
dostępne kolory:   

rozmiary: 68-98 cm

1999
komplet 

niemowlęcy 
dziewczęcy,
w zestawie: 

tunika z aplikacją z koronki, 
legginsy, 

rozmiary: 74-98 cm

19 99

komplet 
niemowlęcy 

chłopięcy,
w zestawie: koszulka 

z nadrukiem, 
spodnie w kratkę,

rozmiary: 68-98 cm

7 99

7 99

Top z kieszonką 
niemowlęcy, chłopięcy, z nadrukiem,
dostępne kolory:   
rozmiary: 74-98 cm

19 99
Spodnie 
niemowlęce, chłopięce, 
z podwijanymi nogawkami, 
w paseczki,
dostępne kolory:  
rozmiary: 74-98 cm

19 99
koszula dżinsowa
niemowlęca, chłopięca, z nadrukiem,
dostępne kolory:   
rozmiary: 74-98 cm

SZORTY 
niemowlęce, chłopięce, 

z tkaniny,
dostępne kolory:   

rozmiary: 68-98 cm

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 28.06.2019 Do 4.07.2019



14 99

spódniczka 
dziewczęca, z falbankami i nadrukiem,
dostępne kolory:   
rozmiary: 104-134 cm

14 99

9 99
koszulka
dziewczęca, z nadrukiem i odkrytymi ramionami,
dostępne kolory:    rozmiary: 104-134 cm

9 99

koszulka
chłopięca, z nadrukiem,
dostępne kolory:   

rozmiary: 104-134 cm

sukienka
dziewczęca, 

z nadrukiem i kieszeniami,
dostępne kolory:   

rozmiary: 104-134 cm

29 99

spodnie  
chłopięce, z tkaniny,
z kieszeniami, 
dostępne kolory:   
rozmiary: 104-134 cm

9 99

koszulka
dziewczęca, 
z nadrukiem,
wykończona 
frędzelkami,

dostępne 
kolory:       

 chłopięca, 
z nadrukiem 
i kieszonką, 
cieniowana,

dostępne 
kolory:    

rozmiary: 
104-134 cm

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

/PEPCOpl

DUŻY WYBÓR
MAŁE ceny



29 99

spodnie
z wiskozy, damskie, 

z kieszeniami,
dostępne 

kolory:   
rozmiary: 36-44

29 99
BLUZKA
damska, z wiązaniem z przodu,
z nadrukiem w paski zebry, kolor:   
z nadrukiem w liście, kolor:   rozmiary: 36-44

19 99

t-shirt
damski, z nadrukiem

i wiązaniem,
dostępny kolor:  

rozmiary: S-XXL

19 99

t-shirt
damski, 

w ażurowe paski,
dostępne

 kolory:     
rozmiary: S-XXL

29 99

spódnica MIDI 
damska, z nadrukiem 
w paski zebry 
i wiązaniem, 
dostępny kolor:  
rozmiary: S-XXL

14 99

szorty
damskie, z zaokrąglonymi 
nogawkami,
dostępne kolory:   
rozmiary: XS-XL

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 28.06.2019 Do 4.07.2019



Kubek
różne kształty i wzory,
poj. 350 ml

4 99

5 99

0 99

4 99

3 99 7 99

7 99

zestaw słoiczków
4 szt. po 190 ml 

Kubek
szklany,
poj. 240 ml

komplet szklanek
niskie,
3 szt. po 250 ml  

komplet 
szklanek

wysokie,
3 szt. po 380 ml  

mata stołowa
okrągła, dostępne kolory: 

     
śr. 36 cm

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!



Roślinka 
w doniczce 
ceramicznej
wymiary: 5,5 x 7 cm

3 99

9 99

Roślinka 
w doniczce 

szklanej
wys. 12 cm

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

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

www.pepco.plWięcej za mniej... Codziennie OfERTA Od 28.06.2019 Do 4.07.2019

MNÓSTWO 
POMYSŁÓW
Do TWOJEGO DOMU 
za tak niewiele!



19 99

7 99
Poszewka
satynowa,
dostępne kolory:

      
wymiary: 40 x 40 cm

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

świeczki 
do podgrzewaczy 
30 szt.
dostępny kolor:     

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

3 99

KOC
z mikrofi bry, jednolity,

dostępne kolory:      
wymiary: 130 x 170 cm  

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

/PEPCOpl



3 Maja

Nowy Rynek

BabinaCia
sn

a

MajkowskaPEPCO
w kaliszu

WIELKIE OTWARCIE
28 CZERWCA, GODZ. 9.00

GALERIA TĘCZA
UL. 3 MAJA 1

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

www.pepco.pl

więcej
za mniej

...codziennie
bez prowizji
doładujesz telefon
każdej sieci!

PROFESJONALNA
OBSŁUGA

PŁATNOść
KARTĄ

GWARANCJA
ZWROTU GOTÓWKI

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@PEPCOplfacebook.com
/PEPCOpl


