
21 lei

 de la

32 lei

Bluză 100% bumbac
mărimi: 134-170 cm, la alegere: 
fete, cu tiv elastic, în 3 culori sau 
băieți, cu glugă și imprimeu

Hanorac
100% bumbac sau 
conținut ridicat de bumbac, 
mărimi: 104-134 cm, 
la alegere: băieți, cu imprimeu 
Marvel sau Spider-Man – 21 lei 
sau fetițe, cu imprimeu 
Minnie Mouse – 32 lei

HIT!
diverse  
culori:

   

MAI MULT CU MAI PUȚIN... ZILNIC

Ofertă valabilă în perioada 5.08.2021 - 18.08.2021 sau în limita stocurilor disponibile.

DE POVESTE
NOUTĂȚI



10 lei

32 lei

10 lei

21 lei

32 lei

16 lei

Set 2 bluze
băieți, 
uni și cu imprimeu, 
mărimi: 104-134 cm

40 lei

Blugi
băieți, 
cu șnur în talie și buzunare,  
mărimi: 134-170 cm

Bluză  
100% bumbac
fetițe, cu imprimeu,  
mărimi: 104-134 cm 

Colanți
fetițe, 
cu imprimeu,  
mărimi:  
98-134 cm 

Bluză  
100% bumbac

băieți, cu imprimeu,  
mărimi: 134-170 cm 

10 lei

Pantaloni trening
băieți, uni,  
mărimi: 104-134 cm

Jachetă cu glugă
băieți, cu fermoar și imprimeu,  

mărimi: 104-134 cm 

Colanți
fete, cu inscripții pe laterale,  

mărimi: 134-170 cm

Fustă denim  
100% bumbac

fete, cu nasturi frontali,  
mărimi: 134-170 cm

850
 lei

a 2-a bluză 
din set

   

diverse 
culori:

   

diverse 
culori:

   

ofertă valabilă în perioada 5.08.2021 - 18.08.2021MAI MULT CU MAI PUȚIN... ZILNIC Produsele din broșură pot fi găsite în magazinele noastre – marcate cu simbolul



18 lei

16 lei

Set 2 boxeri 
băieți, 
diverse modele în set,  
mărimi: 134-164 cm

5 lei

Set 3 
perechi șosete*
băieți, 
diverse modele în set,  
mărimi: 23-38

5 lei

Set 3 perechi șosete 
fete, 
diverse modele în set,  
mărimi: 23-38

Set 2 boxeri*
băieți, cu imprimeu, 

diverse modele în set,  
mărimi: 92-128 cm

Set 2 perechi chiloți
fete, cu imprimeu, 
diverse modele în set,  
mărimi: 92-128 cm

Set 2 boxeri 
fete, cu bandă lată, 
diverse modele în set,  
mărimi: 134-164 cm

Bustieră*
fete, 
cu bandă lată 
și imprimeu, 
mărimi:  
134-164 cm

650
 lei

850
 lei

850
 lei

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

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

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX

SHGO 045544 TESTEX



43 lei

27 lei

27 lei

27 lei

43 lei

Fustă 
denim
damă, 
100% viscoză, 
cu nasturi frontali,  
mărimi: S-XXL

Bluză
damă, cu decolteu în V, 

tiv lung în spate 
și mâneci răsucite,  

mărimi: 36-46

Pantaloni
damă, 

cu buzunare 
și imprimeu, 

 mărimi: 36-44

Tricou  
100% bumbac
damă, 
cu mâneci răsucite și 
imprimeu Tinker Bell, 
mărimi: S-XXXL

Bluză
damă, 

cu broderie și 
tiv cu șnur,  

mărimi: S-XXXL

32 lei

Bluză
damă, 
cu mâneci 3/4,  
mărimi: S-XXL

ofertă valabilă în perioada 5.08.2021 - 18.08.2021MAI MULT CU MAI PUȚIN... ZILNIC



43 lei

Rochie
damă, 100% viscoză, 
cu decolteu în V și șnur în talie, 
mărimi: 36-44

27 lei

Tricou  
100% bumbac
damă, cu mâneci răsucite 
și imprimeu Minnie Mouse,  
mărimi: S-XXXL

43 lei

Cămașă
damă, 
cu buzunar și 
imprimeu Minnie Mouse,  
mărimi: 36-46

43 lei

Bluză
damă, 
cu imprimeu Mickey Mouse,  
mărimi: S-XXL

38lei

Pantaloni  
trening
damă, 
cu buzunare și 
dungi laterale 
colorate,  
mărimi: S-XXL

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

/PEPCOROMANIA

SH020 157158 TESTEX



27 lei

 de la

75 lei

10 lei

16 lei

Mătură
din silicon, pentru măturat 
sau curățat cu apă, 
cu peri de diferite mărimi 
și agățătoare

Coș
la alegere: cu mânere, capacitate: 30 l,  

dimensiuni: 51,8 x 38 x 23,2 cm – 27 lei, 
pentru haine, cu capac, capacitate: 35 l,  
dimensiuni: 38,4 x 28,2 x 50,3 cm – 55 lei

Masă de călcat 
cu plasă din aluminiu, husă din bumbac și 
suport pentru fier de călcat, înălțime 
ajustabilă în 8 trepte, înălțime maximă: 96 cm,  
dimensiuni: 125 x 33,5 x 87-96 cm,  
pliată: 144,5 x 33,5 cm

5 lei

Perie
cu mâner antiderapant și agățătoare, la alegere: 
pentru locuri greu accesibile sau pentru sticle

Mătură cu făraș
mătură cu mâner antiderapant și 
făraș cu margine din silicon

ofertă valabilă în perioada 5.08.2021 - 18.08.2021MAI MULT CU MAI PUȚIN... ZILNIC



10 lei

 de la

16 lei

 de la

10 lei

 de la

16 lei
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Coș
împletit, cu mânere,  

la alegere: 
25 x 17 x 14 cm – 16 lei, 

29,5 x 24 x 17 cm – 27 lei, 
35 x 28 x 19,5 cm – 32 lei

5 lei

Pușculiță
din metal, 
cu imprimeu 
Minnie Mouse,  
ø 10 cm,  
înălțime: 15 cm

32 lei

Cutie bijuterii 
cu oglindă, ușă, sertar 

și imprimeu Minnie Mouse,  
dimensiuni: 16 x 9,5 x 25,8 cm

Coș
împletit, 
la alegere: 
15 x 12 x 12 cm – 10 lei, 
cu mânere, 
28 x 18 x 15 cm – 21 lei, 
33 x 22,5 x 17 cm – 27 lei,
38 x 27 x 20 cm – 38 lei

Coș*
din metal, cu agățătoare 
și plăcuță inscripționată,  
dimensiuni: 21 x 12,5 x 23,5 cm

Coș
cu imprimeu și mânere, 
la alegere: 
30 x 19 x 17 cm – 10 lei,
33 x 23 x 20 cm – 15 lei, 
40 x 28 x 22 cm – 20 lei

65 lei

 de laPuf
cu husă din material delicat, 
la alegere: negru, cu franjuri,  

ø 30 cm, înălțime: 33 cm – 65 lei
sau gri, cu spațiu de depozitare,  
ø 35 cm, înălțime: 43 cm – 110 lei

diverse  
modele:

      

30Alege să cumperi în siguranță! 
Ai la dispoziție 30 de zile să returnezi produsele cumpărate*



75 lei

Ghiozdan Christian Lacroix 
damă, cu un singur compartiment 
și buzunar interior pentru laptop, 
cu închidere Velcro,  
dimensiuni: 30 x 16 x 46 cm

32 lei

Ghiozdan
băieți, cu 2 buzunare 
exterioare, în 2 culori,  
dimensiuni:  
25 x 25 x 46 cm

10 lei

Penar 
cu fermoar

75 lei

Ghiozdan
fete sau băieți, 

cu 3 compartimente și 2 buzunare exterioare, 
bază din material rezistent, bretele ajustabile,  

dimensiuni: 39 x 29 x 16 cm

75 lei

Ghiozdan  
Christian  
Lacroix 
damă, cu un singur compartiment, 
buzunar exterior și mâner, 
dimensiuni: 24 x 13 x 32,5 cm

2 lei

Caiet A5 
60 file, matematică, 
cu licență Animal Planet, 
diverse modele

10 lei

Penar
cu fermoar

3 lei

Caiet A4 
60 file, matematică, 
diverse modele

3 lei

Caiet A5 
96 file, matematică, 
diverse modele

DOAR 
ACUM

diverse 
culori:

   

diverse 
modele:

   

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

@PEPCO_ROFACEBOOK.COM 
/PEPCOROMANIA

PEPCO.RO RAPID, SIMPLU 
ȘI FĂRĂ COMISION

MAI MULT CU MAI PUȚIN 

...ZILNIC


