
30 zł

 od

Odzież sportowa  
Cardio Bunny
do wyboru: biustonosz z wyjmowanymi  
miseczkami i szeroką gumą pod biustem,  
o średnim wsparciu, z nadrukiem,  
rozmiary: S-XL – 30 zł,  
lub legginsy, szybkoschnące,  
nieprześwitujące, z szeroką  
gumą w pasie i modelującymi  
cięciami, z nadrukiem,  
rozmiary: XS-XL – 50 zł

NOWA  
 KOLEKCJA

Oferta ważna od 12.01.2023 do 25.01.2023 lub do wyczerpania zapasów.

poczuj jakość,  
    pokochaj cenę



40 zł
Słuchawki 
Cardio Bunny 
douszne, bezprzewodowe,  
z wbudowanym mikrofonem,  
sterowane dotykowo,  
etui z wbudowaną  
ładowarką  
i kablem do ładowania  
w zestawie

50 zł

Legginsy 
Cardio Bunny 
sportowe, szybkoschnące, 
nieprześwitujące, 
z szeroką gumą w pasie 
i modelującymi cięciami, 
z nadrukiem, 
rozmiary: XS-XL

60 zł
Buty sportowe Cardio Bunny* 

sznurowane, rozmiary: 36-41

30 zł

Top Cardio Bunny 
sportowy, z asymetrycznymi  
ramiączkami, siateczką z tyłu i nadrukiem,  
rozmiary: XS-XL

30 zł

Butelka  
termiczna 

Cardio Bunny 
próżniowa,  

ze stali nierdzewnej,  
z nadrukiem, poj. 500 ml

* Produkt dostępny od 31.01.2023.

oferta od 12.01.2023 do 25.01.2023
poczuj jakość,  
     pokochaj cenę

NOWA 
KOLEKCJA
ZAPROJEKTOWANA 
DLA PEPCO



50 zł

Legginsy 
Cardio Bunny 
sportowe,  
szybkoschnące,  
nieprześwitujące,  
z szeroką gumą  
w pasie  
i modelującymi  
cięciami,  
z nadrukiem,  
rozmiary: XS-XL

45 zł
Strój kąpielowy  
Cardio Bunny 
z wyjmowanymi  
miseczkami,  
ze średnim  
wsparciem biustu,  
z zapięciem na suwak  
i z nadrukiem,  
rozmiary: XS-XL

12 zł

2-pak skarpet   
Cardio Bunny

z wysoką zawartością  
bawełny  

i z elastanem,  
sportowe,  

ze wzorem i logo  
Cardio Bunny,  

rozmiary: 35-38, 39-42

30 zł

Klapki basenowe  
Cardio Bunny 
z nadrukiem, rozmiary: 36-41

40 zł
Bluza 
Cardio Bunny 
sportowa, ze stójką,  
suwakiem pod szyją  
i modelującymi  
panelami z nadrukiem  
na bokach,  
rozmiary: XS-XL

20 HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

HIT!Wszystkie produkty w gazetce to nasze hity,  
oznaczone są w sklepie tym symbolem



60 zł

Spodnie dresowe 
Cardio Bunny 
z kontrastowymi panelami  
na bokach i rozcięciami  
u dołu nogawek,  
rozmiary: XS-XL

60 zł
Bluza z kapturem 
Cardio Bunny 
bawełniana, sportowa,  
ze ściągaczem u dołu, 
z nadrukiem,  
rozmiary: XS-XL

60 zł
Bluza 
Cardio Bunny
sportowa, ze stójką,  
zapinana na suwak,  
z kieszeniami,  
gładka,  
rozmiary: XS-XL

60 zł

Spodnie dresowe 
Cardio Bunny 
bawełniane,  
z kieszeniami,  
wiązaniem w pasie 
i nadrukiem,  
rozmiary: XS-XL

40 zł
Torebka nerka  
Cardio Bunny 
zapinana na suwak,  
z zewnętrzną kieszonką  
zapinaną na suwak,  
z regulowanym paskiem,  
rozmiar uniwersalny

Sprawdź opinie o naszej ofercie  
i podziel się swoim zdaniem na

@pepcoplpepcopl



30 zł
Biustonosz sportowy  
Cardio Bunny 
z wyjmowanymi miseczkami  
i szeroką gumą pod biustem,  
o średnim wsparciu,  
z nadrukiem,  
rozmiary: S-XL

8 zł
Gumki  
do włosów 2 szt.  
Cardio Bunny 
z nadrukiem, różne  
kolory w zestawie,  
rozmiar uniwersalny

50 zł
Torba Cardio Bunny 
z miękkimi uchwytami,  
zapinana na suwak,  
z wewnętrzną kieszenią  
i ściągaczami ze sznureczkiem,  
wymiary: 46 x 32 cm

30 zł

Biustonosz sportowy 
Cardio Bunny 
z wyjmowanymi miseczkami 
i szeroką gumą  
pod biustem, 
o średnim wsparciu,  
gładki, 
rozmiary: S-XL

HIT!Wszystkie produkty w gazetce to nasze hity,  
oznaczone są w sklepie tym symbolem

NOWA 
KOLEKCJA
ZAPROJEKTOWANA 

DLA PEPCO



30 zł
Biustonosz  
sportowy  
Cardio Bunny 
z wyjmowanymi  
miseczkami,  
o średnim wsparciu,  
2-warstwowy, 2-kolorowy,  
rozmiary: S-XL

50 zł

10 zł
2-pak  
stopek 
Cardio  
Bunny
sportowe,  
szybkoschnące,  
oddychające,  
rozmiary: 35-38, 39-42

60 zł
Bluza 
Cardio Bunny 
bawełniana, sportowa,  
o luźnym kroju,  
z obniżoną linią ramion, 
z holograficznym  
nadrukiem,  
rozmiary: XS-XL

Buty sportowe  
Cardio Bunny
sznurowane, 
z wierzchem 
z elastycznego, 
lekkiego materiału 
przepuszczającego 
powietrze, 
rozmiary: 36-41

50 zł

Legginsy  
Cardio Bunny 
sportowe, szybkoschnące,  
nieprześwitujące,  
z szeroką gumą w pasie,  
modelującymi cięciami, 
kieszonkami z siateczki  
i kontrastowymi panelami  
na bokach,  
rozmiary: XS-XL

30 zł
Biustonosz  
sportowy  
Cardio Bunny 
z wyjmowanymi  
miseczkami,  
o średnim wsparciu,  
2-warstwowy, 2-kolorowy,  
rozmiary: S-XL

40 zł
Słuchawki  

Cardio Bunny 
douszne, bezprzewodowe,  

z wbudowanym mikrofonem, sterowane  
dotykowo, etui z wbudowaną ładowarką  

i kablem do ładowania w zestawie

20 HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

oferta od 12.01.2023 do 25.01.2023
poczuj jakość,  
     pokochaj cenę

NOWA 
KOLEKCJA
ZAPROJEKTOWANA 
DLA PEPCO



25 zł
Top  
sportowy  
Cardio Bunny 
dziewczęcy,  
z szeroką gumą  
z nadrukiem,  
rozmiary: 134-176 cm

25 zł

Top 
Cardio Bunny 
dziewczęcy, sportowy,  
z asymetrycznymi  
rozcięciami na ramieniu,  
z nadrukiem, rozmiary:  
134-170 cm

50 zł
Spodnie dresowe  
100% bawełny 
Cardio Bunny 
dziewczęce,  
z kieszeniami i z szerokimi  
nogawkami, z nadrukiem,  
rozmiary: 134-170 cm

40 zł
Legginsy 

Cardio Bunny 
dziewczęce, sportowe,  

z szeroką gumą w pasie  
i z nadrukiem, rozmiary: 134-170 cm

50 zł
Bluza 

z kapturem 
100% bawełny 
Cardio Bunny 

dziewczęca,  
zapinana na suwak,  

ze ściągaczem na dole,  
rozmiary: 134-170 cm

20 HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

12 zł
3-pak skarpetek 

Cardio Bunny
z wysoką zawartością  

bawełny,  
dziewczęce, różne  
kolory w zestawie,  

rozmiary: 31-38

50 zł

Buty  
sportowe  
Cardio Bunny
dziewczęce,  
sznurowane,
z wierzchem  
z elastycznego,
lekkiego materiału
przepuszczającego
powietrze,
rozmiary: 34-37

HIT!Wszystkie produkty w gazetce to nasze hity,  
oznaczone są w sklepie tym symbolem



15 zł
Koszulka 
100% bawełny 
chłopięca, z nadrukiem  
licencyjnym Flash,  
rozmiary: 104-134 cm

25 zł

Sukienka 
z górą 95% bawełny  

i 5% elastanu, tiulowymi falbankami  
na ramionach, tiulową 

spódniczką z podszewką 
 i ze złotym  

nadrukiem licencyjnym  
Myszki Minnie,  

rozmiary: 104-134 cm

30 zł

Spodnie  
dresowe 
chłopięce,  
z kieszeniami,  
wiązaniem w pasie  
i nadrukiem  
licencyjnym Flash,  
rozmiary:  
104-134 cm

30 zł

Bluza  
z kapturem 

chłopięca, z kieszenią  
kangurką i nadrukiem  

licencyjnym Flash,  
rozmiary: 104-134 cm

20 zł

Legginsy 
dziewczęce, z modelującymi  

cięciami i nadrukiem  
licencyjnym Atomówek,  

rozmiary: 104-134 cm

oferta od 12.01.2023 do 25.01.2023
poczuj jakość,  
     pokochaj cenę



20 zł
Koszulka 

100% bawełny 
chłopięca, z nadrukiem  

licencyjnym Spidermana,  
rozmiary: 134-170 cm

25 zł
Koszulka Bekkin 
męska, gładka,  
do wyboru:  
czarna 100% bawełny,   
lub szara 95% bawełny  
i 5% elastanu,  
rozmiary: S-XXL

40 zł
Spodnie  
dresowe Bekkin 
męskie, z wiązaniem  
w pasie i kieszeniami,  
gładkie, rozmiary: S-XXL

40 zł

 od

Bluza Bekkin 
męska, do wyboru:  
gładka – 40 zł 
lub ze stójką,  
zapinana na suwak, 
z kieszeniami,  
gładka – 50 zł 
rozmiary: S-XXL

15 zł
Koszulka 

100% bawełny 
chłopięca, 2-kolorowa, 
z kieszonką i napisem,  

rozmiary: 134-170 cm

35 zł
Spodnie dresowe 
chłopięce, z kieszeniami,  
wiązaniem w pasie,  
nadrukiem, cięciami 
na kolanach i kontrastowymi  
lamówkami na bokach,  
rozmiary: 134-170 cm

dostępne 
również:

   

dostępna 
również:

   

HIT!Wszystkie produkty w gazetce to nasze hity,  
oznaczone są w sklepie tym symbolem



25 zł
Legginsy 

damskie, sportowe,  
z modelującymi cięciami  

i panelami z błyszczącym  
nadrukiem w paski zebry  

na bokach, rozmiary: S-XL

25 zł

Legginsy 
damskie, sportowe,  

z modelującymi cięciami  
i panelami z połyskiem  

na bokach, rozmiary: S-XL

25 zł
Koszulka 
damska, sportowa,  
z owalnym dołem  
i błyszczącym nadrukiem 
w paski zebry,  
rozmiary: S-XXL12 zł

Hantla 1 szt. 1 kg
z powierzchnią łatwą  
do czyszczenia po treningu,  
wymiary: 6 x 5,5 x 14,5 cm 

25 zł

Koszulka 
damska, sportowa,  
z owalnym dołem, z panelami  
z połyskiem na bokach,  
rozmiary: S-XXL

10 zł

Skarpety do jogi  
i pilatesu Bekkin 
z wysoką zawartością bawełny  
i z elastanem, damskie,  
antypoślizgowe,  
idealne do ćwiczeń,  
rozmiary: 35-38, 39-42

8 zł
2-pak stopek 
damskie, sportowe,  

ze wzorem w paski zebry,  
rozmiary: 35-38, 39-42

20 HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

20 HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

Skorzystaj z komfortowych zakupów! Masz 30 dni  
na zmianę zdania i zwrot zakupionych produktów*



20 zł
Komplet 2 misek 

plastikowe, z przezroczystymi  
pokrywkami, ø 19 cm i 15,5 cm

70 zł
Patelnia Wok 
z powłoką nieprzywierającą,  
z nienagrzewającą się rączką  
w kolorze drewna, ø 28 cm

60 zł
Patelnia 
z powłoką nieprzywierającą,  
z nienagrzewającą się rączką  
w kolorze drewna, ø 28 cm

20 zł
Komplet 2 cedzaków 

plastikowe, z uchwytem, w zestawie  
różne wielkości i kolory, 

wymiary: 22 x 21,5 cm i 19 x 18,5 cm 

35 zł
Rondel 
z powłoką nieprzywierającą,  
z nienagrzewającą się rączką  
w kolorze drewna, ø 16 cm

HIT!Wszystkie produkty w gazetce to nasze hity,  
oznaczone są w sklepie tym symbolem

• do wszystkich 
 rodzajów kuchenek 
• marmurkowy wzór
• nieodkształcające się  
dno z płytką indukcyjną
• ergonomiczne uchwyty 
typu soft touch

G
W

A R A NCJA

L A T A



Za pomocą manualnej 
pompki wypompuj 

powietrze z pojemnika. 
Wskaźnik podciśnienia 

zacznie opadać.

Ustaw na pokrywce datę 
zapakowania produktu. 
Pojemnik powinien być 

przechowywany  
w lodówce. 

Przed wyjęciem żywności 
z pojemnika wciśnij zawór 
powietrza, dzięki czemu 

zostanie on rozszczelniony.

12 zł

30 zł
Dzbanek filtrujący  
Aquaphor 
ze wskaźnikiem wymiany filtra,  
przesuwaną pokrywką  
ułatwiającą nalewanie wody,  
poj. 2,8 l, pasujące filtry  
w stałej ofercie

30 zł
Kubek termiczny 

próżniowy, ze stali  
nierdzewnej, 

z zakrętką z uchwytem 
i z ustnikiem, 

z nadrukiem, poj. 400 ml

Butelka 
szklana, z zakrętką  
z uchwytem,  
z nadrukiem,  
poj. 580 ml

20 zł
Pudełko na lunch 
2-częściowe, z bambusową  
pokrywką i regulowaną opaską  
do spięcia, 
wymiary: 19 x 10,5 x 9 cm

60 zł
Komplet 2 pojemników próżniowych 
przedłużają świeżość żywności, szklane, z pokrywką  
z zaworkiem, wskaźnikiem do zaznaczenia daty,  
z pompką w zestawie, bez pokrywek można używać  
w piekarniku i kuchence mikrofalowej,  
nadają się do mycia w zmywarce,  
wymiary: 14,2 x 10 x 7,2 cm, 19,7 x 14 x 9,8 cm

4 zł
Wyciskacz  

do cytrusów 
szklany, ø 14 cm, wys. 7 cm

oferta od 12.01.2023 do 25.01.2023
poczuj jakość,  
     pokochaj cenę



15 zł

 od

20 zł

Deoracja 
stojąca, w stylu boho,  

z frędzlami,  
wymiary:  

24 x 5,5 x 37 cm

12 zł
Mata na stół 
z juty, wymiary:  
35 x 45 cm

40 zł
Obrus 
z dodatkiem lnu, gładki,  
wymiary: 140 x 220 cm

Koszyk 
pleciony, z grubej dzianiny,  
do wyboru wymiary:  
mały, ø 20 cm – 15 zł,  
średni, ø 30 cm – 25 zł

15 zł

 od Koszyk 
pleciony, z grubej dzianiny,  
do wyboru wymiary:  
mały, ø 20 cm – 15 zł,  
średni, ø 30 cm – 25 zł

17.HCN.10666 HOHENSTEIN HTTI

HIT!Wszystkie produkty w gazetce to nasze hity,  
oznaczone są w sklepie tym symbolem



40 zł
Poduszka 

w poszewce ze 100% bawełny, 
wymiary: 35 x 50 cm

60 zł
Dywanik 
bawełniany, z wypukłym  
wzorem i frędzlami,  
wymiary: 80 x 120 cm

60 zł
Lampa 
stołowa, z ceramiczną  
podstawą  
z fakturą w prążki  
i kloszem  
z materiału,  
wys. 45 cm

40 zł

Kosz 
pleciony, z uchwytami, 
z ozdobną nitką,   
wymiary: ø 34 cm,  
wys. 32 cm25 zł

Kosz 
pleciony, z uchwytami,

z ozdobną nitką, 
wymiary: ø 24 cm, 

wys. 22 cm 

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI

Sprawdź opinie o naszej ofercie  
i podziel się swoim zdaniem na

@pepcoplpepcopl



15 zł

Poszewka 
z nadrukiem,  

wymiary: 45 x 45 cm

70 zł
Stolik 
przystawny,  
na metalowych nóżkach,  
wymiary: 40 x 30 x 60 cm

40 zł
Pled 100% bawełny

z frędzlami, z nadrukiem,  
wymiary: 130 x 160 cm

60 zł
Latarnia 
bambusowa,  

ze szklaną osłonką  
na świecę, na nóżkach,  

wymiary: ø 24 cm, wys. 33 cm

17 zł

Pojemnik 
ceramiczny, z przykrywką,  
3-kolorowy, ø 12 cm,  
wys. 11,5/13,7 cm

Na laptop, kubek z kawą czy książkę. 
Funkcjonalny stolik boczny w stylu loft

pełni funkcję przesuwanego blatu 
i pozwala zaoszczędzić miejsce. 

HIT!Wszystkie produkty w gazetce to nasze hity,  
oznaczone są w sklepie tym symbolem



15 zł
Osłonka 
ceramiczna 
ze wzorem w plamki,  
ø 13,5 cm, wys. 13,4 cm

12 zł
Osłonka 
ceramiczna,  

z motywem twarzy,  
ø 12 cm, wys. 11,5 cm

22 zł

Osłonka 
ceramiczna, z geometrycznymi  
wzorami z motywem twarzy,  
ø 15,2 cm, wys. 15 cm

25 zł
Wazon 
ceramiczny,  
ze wzorem w plamki,  
ø 10 cm, wys. 25 cm

20 zł
Wazon 
ceramiczny,  
z motywem twarzy,  
ø 10 cm, wys. 21 cm

Niewielkim kosztem odmienisz dom 
dzięki modnym osłonkom 

na doniczki z motywem twarzy.  
Wybierz ulubioną roślinę, 

wstaw do osłonki i zrelaksuj się 
w stylowym wnętrzu!

BIURO OBSŁUGI KLIENTA 
tel.: +48 61 62 88 999    

e-mail: klient@pepco.eu

Bądź na bieżąco: Poznaj nowe produkty: Kupuj bez obaw!

doładowania kart 
telefonicznych krajowych 

i zagranicznych

Oferta w poszczególnych sklepach może różnić się pod względem ilości 
i dostępności asortymentu. Niektóre produkty będą w sprzedaży jedynie 

w wybranych sklepach. Zdjęcia prezentują przykładowe wzory produktów  
i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości.

elektroniczne 
karty 

podarunkowe

* Regulamin zwrotów  
dostępny na www.pepco.pl

Masz 30-dniowe 
prawo do zwrotu

poczuj jakość,  
     pokochaj cenę

@pepcoplpepcopl pepco.pl



30 zł

 od

Odzież sportowa  
Cardio Bunny
do wyboru: biustonosz z wyjmowanymi  
miseczkami i szeroką gumą pod biustem,  
o średnim wsparciu, z nadrukiem,  
rozmiary: S-XL – 30 zł,  
lub legginsy, szybkoschnące,  
nieprześwitujące, z szeroką  
gumą w pasie i modelującymi  
cięciami, z nadrukiem,  
rozmiary: XS-XL – 50 zł

Oferta ważna od 12.01.2023 do 25.01.2023 lub do wyczerpania zapasów.

NOWA  
 KOLEKCJA

poczuj jakość,  
    pokochaj cenę



15 zł
Osłonka 
ceramiczna 
ze wzorem w plamki,  
ø 13,5 cm, wys. 13,4 cm

12 zł
Osłonka 
ceramiczna,  

z motywem twarzy,  
ø 12 cm, wys. 11,5 cm

22 zł

Osłonka 
ceramiczna, z geometrycznymi  
wzorami z motywem twarzy,  
ø 15,2 cm, wys. 15 cm

25 zł
Wazon 
ceramiczny,  
ze wzorem w plamki,  
ø 10 cm, wys. 25 cm

20 zł
Wazon 
ceramiczny,  
z motywem twarzy,  
ø 10 cm, wys. 21 cm

Niewielkim kosztem odmienisz dom 
dzięki modnym osłonkom 

na doniczki z motywem twarzy.  
Wybierz ulubioną roślinę, 

wstaw do osłonki i zrelaksuj się 
w stylowym wnętrzu!

poczuj jakość,  
     pokochaj cenę

doładowania kart 
telefonicznych krajowych 

i zagranicznych

Oferta w poszczególnych sklepach może różnić się pod względem ilości i dostępności  
asortymentu. Niektóre produkty będą w sprzedaży jedynie w wybranych sklepach.  

Możliwe jest wystąpienie błędów w druku, co może wpłynąć na rozbieżność między cenami 
podanymi w gazetce a cenami w sklepie.

elektroniczne 
karty podarunkowe

* Regulamin zwrotów  
dostępny na www.pepco.pl

Masz 30-dniowe 
prawo do zwrotu

@pepcoplpepcopl pepco.pl

Bądź na bieżąco: Poznaj nowe produkty: Kupuj bez obaw!

BIURO OBSŁUGI KLIENTA 
tel.: +48 61 62 88 999    

e-mail: klient@pepco.eu


