
30 Lei

20 Lei

20 Lei

Pijama 
damă, 

cu personaje Disney, 
disponibilă în 

mărimile: S-XL

    
sau bărbați, 

disponibilă în mărimile: 
M-XXL

Pijama Copii
fetițe sau băieți, 
cu personaje Disney, 
disponibilă în mărimile: 
92-128 cm 
sau 134-164 cm

Papuci de casă
diverse modele, cu personaje Disney,  

fete, disponibili în mărimile: 22-37, 
băieți, disponibili în mărimile: 22-39, 
damă, disponibili în mărimile: 36-41, 

bărbați, disponibili în mărimile: 40-45

Cad�ri

sau până la epuizarea stocului.Ofertă valabilă ÎN PERIOADA 19.11-25.11.2020



40 Lei

Păpușă Enchantimals
cu accesorii, 
la alegere: clinică veterinară 
sau studio de pictură

50 Lei

20 Lei

Păpușă Candylocks 
cu accesorii, la alegere: Straw Mary sau Lacey Lemonade

Puzzle 4 în 1
setul Frozen conține 4 puzzle-uri cu 35, 48, 54 și 70 de piese, 
setul Mickey Mouse conține 4 puzzle-uri cu 12, 15, 20 și 24 de piese

40 Lei

jurnal L.O.L. 
cu SURPRIzE 

cu accesorii, 
diverse modele

40 Lei

Păpușă bebeluș
cu accesorii, interactivăcu accesorii, interactivă

60 Lei

păpușă Barbie  
Play ’n’ wash 
Pets 
cu accesorii

MAI MULT CU MAI PUȚIN... ZILNIC OfERTă valabilă între 19.11.2020 - 25.11.2020



40 Lei

JUCĂRIE INTERACTIVĂ 
funcții: merge, deschide gura, 
scoate sunete, dimensiuni: 30,5 x 17,8 cm, 
baterii incluse

80 Lei

Mașină cu telecomandă INCREDIBLES
cu sunete, lungime 40 cm, 
bateriile se vând separat

80 Lei

set circuit 
electronic 

educativ 
cu 180 de proiecte de construit 

și instrucțiuni, 
bateriile se vând separat 

30 Lei

Camion
cu sunete, 

disponibil în 2 modele,  
scară 1:50

40 Lei

set 2 pistoale jucărie
cu 24 gloanțe de burete

40 Lei

joc magnetic
pentru construit, cu piese geometrice, 

la alegere: multicolor sau fosforescent, 
30 piese

Cadouri
DE CRĂCIUN

@pepcopl

fii la curent cu cele mai noi oferte! APLIcAțiA
PEPCO



40 Lei

40 Lei
30 Lei

25 Lei

30 Lei

20 Lei

Colanți
damă, imitație de piele, 

disponibili în mărimile: S-XXL

rochie
damă, din tul, 
cu buline și 
mâneci transparente, 
disponibilă în 
mărimile: 36-44 

fustă
damă, damă, 

din tul, cu buline, din tul, cu buline, 
disponibilă în mărimile: disponibilă în mărimile: 

S-XXLS-XXL

rochie  
cu glugă

damă, 
din velur, disponibilă 

în mărimile: 36-44

pulover
damă, 

disponibil în mărimile 
36-44

helancă
damă, uni, 
disponibilă în mărimile: 
S-XXL

CU SPATELE 
GOL! Colecția

DE CRĂCIUN
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20 Lei

20 Lei

20 Lei

30 Lei

20 Lei

30 Lei

10 Lei

hanorac
fete, cu aplicații,  

disponibil în mărimile: 134-164 cm

cămașă  
100% Bumbac

fetițe, 
cu guler și nasturi, 
imprimeu steluțe, 

disponibilă în mărimile: 
104-134 cm

Blugi
băieți, 
cu buzunare și cusături în relief, 
disponibili în mărimile: 104-134 cm

Rochie
fete, din velur, 

cu imprimeu strălucitor, 
disponibilă în 

mărimile: 134-164 cm

cămașă  
100% Bumbac

băieți, băieți, 
disponibilă în mărimile: disponibilă în mărimile: 

104-134 cm104-134 cm

bluză 100% Bumbac
băieți, cu imprimeu,  

disponibilă în mărimile: 134-164 cm

Bluză 100% Bumbac
băieți, cu imprimeu de Crăciun, disponibilă în mărimile: 
98-134 cm sau 128-170 cm

    

@pepco_rofacebook.com 
/PEPCO.romania

Verifică opiniile despre ofertele noastre, 
Împărtășește ideile tale



4 Lei

de la

4 Lei

de la

3 Lei

5 Lei

DECORAȚIUNE CON 
pentru brad, 
înălțime: 13 cm

Decorațiuni 
fundițe 3 buc.
dimensiuni: 14x14 cmdimensiuni: 14x14 cm

Set globuri 
mate sau strălucitoare, mate sau strălucitoare, 
disponibil în culorile: roșu sau vișiniu, disponibil în culorile: roșu sau vișiniu, 
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

Set globuri 
disponibil în culorile: verde, mentă, 
albastru sau maro, la alegere: 
6 buc., ø 6 cm – 4 Lei, 
24 buc., ø 3 cm – 5 Lei, 
6 buc., ø 8 cm – 7 Lei 

set 6 globuri 
ø 8 cmø 8 cm

    

15 Lei

Ghirlandă LED
cu 15 luminițe cu 15 luminițe 

în formă de lumânăriîn formă de lumânări

15 Lei

MAI MULT CU MAI PUȚIN... ZILNIC OfERTă valabilă între 19.11.2020 - 25.11.2020



30 Lei

10 Lei

de la

Decorațiune  
Moș Crăciun 
cu sac de cadouri, 
înălțime: 40 cm

decorațiune LED
la alegere: steluță, înălțime 13 cm, 
brad de Crăciun, înălțime 14 cm, 
baterii incluse

Căsuță ceramică LED
la alegere:  
mică – 10 Lei, 
mare – 15 Lei, 
baterii incluse

Ghirlandă LED
cu 10 luminițe, 
lungime: 180 cm

Coroniță 
de Crăciun
cu decorațiuni albe sau roșii, 
ø 35 cm

8 Lei

6 Lei

4 Lei

de la

ramură 
DEcORAtivă
la alegere:  
lungime: 28-35 cm – 4 Lei,
lungime: 60 cm – 8 Lei

15 Lei

Decorațiune LED
din ceramică, 

mașina lui Moș Crăciun, 
baterii incluse

10 Lei

DE CRĂCIUN
Decorațiuni

pepco.pl

consultă colecțiile noi pe www.pepco.ro



40 Lei

25 Lei

10 Lei

de la

30 Lei

10 Lei

Accesorii 
mic dejun

cu imprimeu  
101 dalmațieni,  

din ceramică: 
cană, 400 ml – 10 Lei,  

bol, 570 ml – 10 Lei
sau cană termică,  
din oțel inoxidabil,  

 350 ml – 30 Lei

    

cană termică
oțel inoxidabil, 

capacitate: 350 ml

set căni
cană termică, 

din oțel inoxidabil, 300 ml 
și cană ceramică, 400 ml

față de masă
din jacquard, 

albă, cu fir metalic, 
 disponibilă 

în 2 modele, 
dimensiuni: 

140 x 300 cm

față de pernă
moale și plăcută la atingere, 

cu pompoane, 
dimensiuni: 40 x 40 cm

15 Lei

Cană cu infuzor 
cu capac decorativ, 

disponibilă în 
diverse modele, 

capacitate: 350 ml

30 Lei

pătură
din microfibră, 

dimensiuni: 150 x 200 cm

    

DE CRĂCIUN
Masa

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


