
10 lei

Set 2 
perechi chiloți 
damă, 
diverse modele 
și culori, 
mărimi: S-XXL

16 lei

Sutien
damă, la alegere: 
model T-shirt, roz sau gri, 
mărimi: 75A-85D  
sau balconette, albastru uni 
sau negru cu dantelă, 
mărimi: 70B-85D

pielii tale
Pentru confortul

HIT!diverse modele:

      

      

MAI MULT CU MAI PUȚIN... ZILNIC

Ofertă valabilă în perioada 1.07.2021 - 14.07.2021 sau în limita stocurilor disponibile.



8 lei

 de la

8 50
  

 de la

lei 8 lei

 de la

Chiloți*
damă, 

cu dantelă,  
mărimi:  

S-XXL

16 lei

Sutien* 
damă, 

balconette, 
cu burete și dantelă,  

mărimi: 75A-85D

10 lei

Chiloți 
damă, cu dantelă, la alegere: 

clasici, roz, mărimi: S-XXL 
sau tanga*, verzi, mărimi: S-XL

* Stocurile și disponibilitatea produselor pot varia în magazinele PEPCO din țară.

21  lei

Sutien* 
damă, cu dantelă, 
la alegere: 
balconette, roz sau 
model T-shirt, verde,  
mărimi: 75A-85D

Chiloți*
damă, la alegere: 
clasici, mărimi: S-XXL – 10 lei, 
cu dantelă, 
mărimi: S-XXL – 8,50 lei 
sau tanga, cu dantelă, 
mărimi: S-XL – 8,50 lei

Chiloți
damă, cu dantelă, la alegere: 
clasici*, mărimi S-XXL – 8 lei, 
set 2 perechi bikini, 
mărimi: S-XXL – 10 lei 
sau brazilieni*, 
mărimi: S-XXL – 8 lei

Chiloți
damă, cu dantelă, la alegere: 
clasici, mărimi: S-XXL - 8,50 lei, 
brazilieni*, mărimi: S-XXL - 8,50 lei 
sau tanga, mărimi: S-XL - 8 lei

8 50
 lei

  
  

ofertă valabilă în perioada 1.07.2021 - 14.07.2021MAI MULT CU MAI PUȚIN... ZILNIC Produsele din broșură pot fi găsite în magazinele noastre – marcate cu simbolul



32lei

10 lei

Maiou
damă, 

uni, mărimi: S-XXL

10 lei

Tricou 
damă, cu imprimeu, 
mărimi: S-XXXL

27 lei

Bluză 
damă, cu imprimeu, 
mărimi: S-XXL

Tricou  
100% bumbac
bărbați, 
cu imprimeu Superman, 
mărimi: M-XXL

43  lei

Pantaloni trening
bărbați, 
cu dungi și buzunare cu fermoar, 
mărimi: M-XXL

30 lei

Jeggings 
damă, 
cu elastic în talie, 
mărimi: 36-44

10 lei

Tricou 
bărbați, 

uni, mărimi: M-XXXL

diverse 
culori:

  
  

diverse  
modele:

   

HIT!Produsele din broșură pot fi găsite în magazinele noastre – marcate cu simbolul



15  lei

 de la

16 lei

Tricou  
100% bumbac

băieți, 
cu imprimeu Minions, 

mărimi: 104-134 cm

16 lei

Tricou  
100%  
bumbac
fetițe, 
cu imprimeu 
L.O.L Surprise!, 
mărimi: 
104-134 cm

Pantaloni 
scurți 

100% bumbac*
băieți, 

cu buzunare, 
șnur în talie 

și imprimeu Minions, 
diverse modele, 

mărimi: 104-134 cm

32  lei

Hanorac  
100% bumbac*

băieți, 
cu fermoar și 

imprimeu Minions, 
mărimi: 

104-134 cm

* 
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ofertă valabilă în perioada 1.07.2021 - 14.07.2021MAI MULT CU MAI PUȚIN... ZILNIC ÎN CURÂND 
ÎN CINEMATOGRAFE



32lei

21  lei

21  lei

21  lei

Tricou 
100% bumbac

fete, cu paiete reversibile 
și imprimeu Looney Tunes, 

mărimi: 134-170 cm

Colanți
fete, cu 
inserții de plasă 
și imprimeu 
Looney Tunes, 
mărimi: 
134-170 cm

* Stocurile și disponibilitatea produselor 
pot varia în magazinele PEPCO din țară.

15 lei

Pantaloni scurți 
100% bumbac
băieți, cu buzunare, șnur în talie 
și imprimeu Space Jam: A New Legacy, 
mărimi: 134-170 cm

Pantaloni trening
băieți, 

cu buzunare, 
șnur în talie și imprimeu 

Space Jam: A New Legacy, 
mărimi: 134-170 cm 

16 lei

Tricou 
băieți, 
cu imprimeu 
Space Jam: A New Legacy, 
mărimi: 104-134 cm

Tricou 100% bumbac*
băieți, cu imprimeu Space Jam: A New Legacy, 

mărimi: 134-170 cm

Verifică opiniile despre ofertele noastre, împărtășește ideile tale
@PEPCO_ROFACEBOOK.COM 

/PEPCOROMANIA

ÎN CURÂND 
ÎN CINEMATOGRAFE

  



5 lei

5 lei

5 lei

Perie 
pentru zone greu accesibile, 
cu mâner transparent

5 lei

Perie de curățat
îngustă, cu mâner transparent și agățătoare

Cutie pliabilă
 dimensiuni: 20 x 20 x 20 cm

16 lei

Coș 
cu capac,  
ø 17 cm, înălțime: 13 cm

10 lei

Coș de gunoi
pentru colectare 
selectivă, cu mâner, 
la alegere: 
pentru hârtie, sticlă 
sau plastic, 
capacitate: 10 l

Perie de curățat
cu mâner transparent 
și agățătoare

diverse  
culori:

   

plastic

sticlă

hârtie

ofertă valabilă în perioada 1.07.2021 - 14.07.2021MAI MULT CU MAI PUȚIN... ZILNIC



27 lei

Suport 
periuță de dinți 
din ceramică, 
cu imprimeu embosat

10 lei

Recipient 
săpun lichid 
din ceramică, 
cu imprimeu embosat

21lei

Oglindă 
cu suport geometric, 
dimensiuni: 15 x 10 x 16 cm

32lei

Cântar de baie
din sticlă, greutate maximă suportată: 180 kg, 
baterii incluse

10 lei

Mini coș 
de gunoi  
cu capac rabatabil,  
ø 13 cm, înălțime: 12 cm,  
capacitate: 1,5 l

10 lei

Recipient dischete demachiante  
cu model tip diamant, ø 10 cm, înălțime: 18 cm

Raft pentru baie* 
din metal, suspendat, 
instalare prin ventuze, 
dimensiuni: 31 x 29 cm

* Stocurile și disponibilitatea produselor 
pot varia în magazinele PEPCO din țară.

8 50
 lei

Verifică opiniile despre ofertele noastre, împărtășește ideile tale
@PEPCO_ROFACEBOOK.COM 

/PEPCOROMANIA



21 lei

21 lei

Covoraș de baie 
dimensiuni: 50 x 80 cm

• absorbant, 
delicat și pufos datorită 
unei densități ridicate 

de 600 gsm
• dungi elegante
• culori potrivite 

pentru orice baie

Prosop 
de baie   

100%  
bumbac

600 gsm, 
la alegere: 

roz deschis, 
roz închis, 

albastru sau gri, 
dimensiuni:  
70 x 140 cm

10 lei

Prosop de baie   
100% bumbac

 600 gsm, 
la alegere: roz deschis, roz închis, albastru sau gri,  

dimensiuni: 50 x 100 cm

HIT!

@PEPCO_RO

OFERTA ESTE VALABILĂ PENTRU TERMENELE SPECIFICATE, ÎN MĂSURA ÎN CARE NU EXISTĂ GREȘELI DE TIPAR, PÂNĂ LA EPUIZAREA 
STOCULUI. PRODUSELE PREZENTATE POT VARIA ÎN MAGAZINELE PEPCO DIN ROMÂNIA, DIN PUNCT DE VEDERE AL CANTITĂȚII, 

PREȚULUI ȘI MODELELOR DISPONIBILE. IMAGINILE PRODUSELOR SUNT CU TITLU INFORMATIV ȘI POT FI UȘOR DIFERITE ÎN REALITATE. 
VĂ INVITĂM SĂ VIZITAȚI MAGAZINELE PEPCO PENTRU A OBȚINE INFORMAȚII COMPLETE DESPRE PRODUSELE NOASTRE!

BIROU PENTRU 
RELAȚII CU CLIENȚII 
TEL.: +4031 630 61 77 

E-MAIL: INFO@PEPCO.RO

FII LA CURENT REÎNCĂRCARE CARTELĂ

FACEBOOK.COM 
/PEPCOROMANIA

PEPCO.RO RAPID, SIMPLU 
ȘI FĂRĂ COMISION

APLICAȚIA 
PEPCO

MAI MULT CU MAI PUȚIN 

...ZILNIC

13.HPK.33690 HOHENSTEIN HTTI


