
30 Lei

40 Lei

Păpușă  
Glossy Bossy

cu accesorii, 
disponibilă în 2 variante,  

înălțime: 30 cm

Jucărie 
interactivă 
pisică sau cățel
cu telecomandă

40 Lei

Set mașină pompieri și cască
conține: camion pompieri cu sunete și lumini, 

cască cu elastic ajustabil, 
50 cm lungime, 

baterii incluse

Cad�ri

sau până la epuizarea stocului.Ofertă valabilă ÎN PERIOADA 26.11-9.12.2020



80 Lei

60 Lei

Moji Pops 
Căsuță în copac
include 2 figurine 
și 8 accesorii

Set banc de lucru 
pliabil

include 35 de piese

70 Lei

Păpuși  
Barbie  
și Ken

80 Lei

PISTOL NERF SHADOW
fosforescent, cu gloanțe din burete, 

nerecomandat copiilor sub 8 ani,  
baterii incluse

50 Lei

30 Lei

Set curse DE MAȘINI
conține: lansator, 

traseu fosforescent și 2 mașini, 
baterii incluse

Urs de pluș cu proiector
cu muzică, volum ajustabil, cu muzică, volum ajustabil, 
disponibil în culorile: albastru sau roz, disponibil în culorile: albastru sau roz, 
baterii inclusebaterii incluse

MAI MULT CU MAI PUȚIN... ZILNIC OfERTă valabilă între 26.11.2020 - 9.12.2020



30 Lei 30 Lei

25 Lei10 Lei

Set decorativ 
pentru aromaterapie
include: tavă, pietricele de sticlă, include: tavă, pietricele de sticlă, 
difuzor de uleiuri esențiale, difuzor de uleiuri esențiale, 
bețe din bambus, bețe din bambus, 
două lumânări în pahar de sticlădouă lumânări în pahar de sticlă

Mini galerie foto 
setul conține: 
2 rame 13 x 18 cm,  
2 rame 3 x 18 cm cu passe-partout,  
4 rame 10 x 15 cm

Cutie bijuterii
diverse modele, la alegere:
dimensiune: 14,8 x 11,8 x 8,5 cm, model glamour, 
dimensiune: 21 x 16 x 14 cm, 
model cu mâner și încuietoare magnetică, 
dimensiune: 16 x 16 x 11,5 cm, 
model cu sertar interior și încuietoare magnetică

20 Lei

set 
aromaterapie

include 2 lumânări și 6 uleiuri parfumate: 
vanilie, iasomie, lemn de santal, gardenie, lămâie și ghimbir, lapte de cocos

Lumânare 
parfumată
pahar de sticlă și capac metalic, 
disponibilă în 2 variante, 
ø 13,5 cm, înălțime 8 cm

15 Lei

Set aromaterapie
lumânări parfumate, 
cu aromă de vanilie 

sau fructe de pădure, 
dimensiuni: 11 x 7 x 18,3 cm

Cadouri
DE CRĂCIUN

fii la curent cu cele mai noi oferte! APLIcAțiA
PEPCO



60 Lei

30 Lei

20 Lei

50 Lei

10 Lei
15 Lei

pătură
cu model de Crăciun, 
două fețe, 
dimensiuni: 150 x 200 cm

felinar
cu model, 
dimensiuni: 
14 x 14 x 31 cm

bec LED 
cu decorațiuni
ø 11,3 cm, înălțime: 22 cm,  
baterii incluse

Set 2 cutii
din carton, cu capac și model de Crăciun, 
dimensiuni: 37 x 27 x 21 cm

pătură
cu model de Crăciun, 
dimensiuni: 150 x 200 cm

puf cu mâner
căptușit cu material moale, catifelat, 

dimensiuni: 35 x 35 x 33 cm 

Față de pernă
cu imprimeu strălucitor, 

disponibilă în culorile: alb, gri sau roșu, 
dimensiuni: 40 x 40 cm

8 Lei
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Set Globuri
cu sclipici, la alegere:  cu sclipici, la alegere:  
14 buc., ø 3 cm – 3 Lei,14 buc., ø 3 cm – 3 Lei,
6 buc., ø 6 cm – 4 Lei,6 buc., ø 6 cm – 4 Lei,
6 buc., ø 8 cm – 7 Lei6 buc., ø 8 cm – 7 Lei

Set  
Globuri 

6 buc. 
cu sclipici, 

ø 8 cm

crenguță
cu sclipici auriu

3 Lei

de la

7 Lei

8 Lei

Fluturi cu clips 
4 Buc.
cu sclipici, disponibili în culorile: cu sclipici, disponibili în culorile: 
argintiu, auriu sau albargintiu, auriu sau alb8 Lei

10 Lei

ghirlandă LED  
10 Lumini

globuri decorative și steluțe, 
bateriile se vând separat

Frunze 
decorative 3 Buc.
cu sclipici auriu

4 Lei

MINI ghirlandă  
LED 160 Lumini
8 x 2 m, 
bateriile se vând separat

15 Lei

de la

15 Lei

ghirlandă LED
pentru interior, la alegere:  pentru interior, la alegere:  

120 lumini albe 120 lumini albe 
sau multicolore - 15 Lei, sau multicolore - 15 Lei, 

200 lumini galbene - 30 Lei200 lumini galbene - 30 Lei

DE CRĂCIUN
Decorațiuni

@pepco_rofacebook.com 
/PEPCO.romania

Verifică opiniile despre ofertele noastre, 
Împărtășește ideile tale



50 Lei

20 Lei

ghirlandă LED  
500 Lumini

cu lumini albe sau multicolore, cu lumini albe sau multicolore, 
pentru interior sau exteriorpentru interior sau exterior

10 Lei

set globuri
mate sau strălucitoare, mate sau strălucitoare, 
la alegere: la alegere: 
6 buc., ø 6 cm – 4 Lei,6 buc., ø 6 cm – 4 Lei,
24 buc., ø 3 cm – 5 Lei,24 buc., ø 3 cm – 5 Lei,
6 buc., ø 8 cm – 7 Lei6 buc., ø 8 cm – 7 Lei

Decorațiuni 
bomboane  
3 buc.

Decorațiuni zâne 3 buc.
la alegere: 
set multicolor 
sau set de culoare roz

4 Lei

de la

5 Lei

25 Lei

de la

ghirlandă LED
cu lumini albe sau multicolore, cu lumini albe sau multicolore, 

pentru interior sau exterior, pentru interior sau exterior, 
 la alegere: 120 lumini - 25 Lei,  la alegere: 120 lumini - 25 Lei, 

240 lumini - 40 Lei240 lumini - 40 Lei

ghirlandă LED
 50 lumini, 8 opțiuni de iluminare, 

pentru interior sau exterior, 
bateriile se vând separat

Decorațiune 
pluș
cu detalii aurii, 
la alegere: 
stea, inimă - 3 Lei 
sau zână - 5 Lei

3 Lei

de la

PÂNĂ LA 25 DE METRI 
LUNGIME
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25 Lei

30 Lei

20 Lei

25 Lei

10 Lei

10 Lei

10 Lei 10 Lei

Bluză 
100% Bumbac

băieți, cu imprimeu,  băieți, cu imprimeu,  
disponibilă în mărimile: disponibilă în mărimile: 

98-134 cm98-134 cm

Bluză
băieți, 
cu imprimeu, 
disponibilă în mărimile: 
98-134 cm

Rochie
fetițe, 

cu aplicații 
și imprimeu, 

disponibilă 
în mărimile: 

104 - 134 cm

Rochie
fetițe, 
cu imprimeu 
de Crăciun, 
disponibilă în 
mărimile: 
104-134 cm

Rochie
fetițe, 

cu imprimeu, 
disponibilă în mărimile: 

74-98 cm

Bluză 100% Bumbac
fetițe, 
cu volănașe și imprimeu auriu, 
disponibilă în mărimile: 80-98 cm

    

Blugi
băieți, cu bretele, 
disponibili în mărimile: 74-98 cm

Colanți
fetițe, 
disponibili în mărimile: 
74-98 cm

    

Colecția
DE CRĂCIUN

pepco.pl

consultă colecțiile noi pe www.pepco.ro



10 Lei

10 Lei

10 Lei

10 Lei

Bluză  
100% Bumbac

fetițe sau băieți, 
cu imprimeu:  

Minnie și Mickey Mouse  
sau Mickey și Prietenii, 
disponibilă în mărimile: 

80-98 cm

Bluză  
100%  

Bumbac
băieți,  

cu imprimeu  
Mickey Mouse sau 
Mickey și Prietenii,  

disponibilă în mărimile: 
80-98 cm

Bluză  
100% bumbac
fetițe, 
cu imprimeu Mickey 
și Minnie Mouse, 
sau băieți, 
cu imprimeu Avengers, 
disponibilă în mărimile: 
104-134 cm

Bluză
fetițe sau băieți,  

cu imprimeu Minnie Mouse, 
Spider-Man sau Mickey Mouse, 

disponibilă în mărimile: 104-134 cm

Colecția

DE CRĂCIUN

Birou pentru relații cu clienții 
tel.: +4031 630 61 77 

e-mail: info@pepco.RO

GARANȚIA RETURULUI

Ai la dispoziție 30 de zile 
pentru retur *Regulamentul 

este disponibil pe www.pepco.ro

30

REÎNCĂRCARE CARTELĂ

RAPID, SIMPLU 
ȘI FĂRĂ COMISION


