
16 lei

Set îmbrăcăminte
la alegere: 
set 2 body, 
100% bumbac organic, 
fetițe sau băieți, mărimi: 62-92 cm 
sau 
set 2 colanți,  
fetițe, mărimi: 74-98 cm

Certified by  
CCPB/Q048/TB CCPB SRL

‘organic’

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by 
 CERES-0532

‘organic’

HIT!

Seturi pentru 
bebeluși

BUMBAC 
ORGANIC

MAI MULT CU MAI PUȚIN... ZILNIC

Ofertă valabilă în perioada 15.07.2021 - 4.08.2021 sau în limita stocurilor disponibile.



16 lei

Set 2 bluze 
100% bumbac 
organic
băieți, 
uni și cu imprimeu, 
mărimi: 80-98 cm

21 lei

Set 2 colanți 
100% bumbac 
organic
băieți, 
cu tălpi acoperite 
și imprimeu, 
mărimi: 56-80 cm

16 lei

Set 2 body 
100% bumbac organic 
fetițe sau băieți, 
uni și cu imprimeu, mărimi: 62-92 cm

21 lei

Set 2 pantaloni 
de trening 
100% bumbac 
organic
băieți,  
uni și cu imprimeu, 
mărimi: 74-98 cm

16 lei

Set 2 bluze 
100% bumbac 
organic  
fetițe, uni și cu imprimeu, 
mărimi: 80-98 cm

16 lei

Set 2 colanți
fetițe, 
uni și cu imprimeu, 
mărimi: 74-98 cm

21 lei

Set 2 pantaloni 
de trening   
100% bumbac  
organic
băieți, 
uni și cu imprimeu, 
mărimi: 74-98 cm

diverse 
modele:

    
  

diverse modele:

      

diverse modele:

      

diverse 
modele:

    
  

ofertă valabilă în perioada 15.07.2021 - 4.08.2021MAI MULT CU MAI PUȚIN... ZILNIC Produsele din broșură pot fi găsite în magazinele noastre – marcate cu simbolul

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
GCL-2GO3523

‘organic’

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
GCL-2GO3523

‘organic’

Certified by 
USB TEX2765

‘organic’

Certified by 
CCPB/Q048/TB  

‘organic’

Certified by 
EGL/214167



16 lei

 de la
Hanorac sau colanți 
fetițe, cu imprimeu Marie, mărimi: 74-98 cm, 
la alegere: hanorac 100% bumbac organic, 
cu fermoar și glugă cu fundiță – 32 lei 
sau colanți – 16 lei

21 lei

Set 2 body 100% bumbac 
băieți, 
cu imprimeu Mickey Mouse, 
mărimi: 62-92 cm

32 lei

Hanorac 
100% bumbac organic
fetițe, 
cu fermoar și 
glugă cu fundiță, 
imprimeu Minnie Mouse, 
mărimi: 74-98 cm

16 lei

Colanți
fetițe, 

cu imprimeu 
Minnie Mouse, 

mărimi: 74-98 cm

38 lei

Set 2 pijamale 100% bumbac 
băieți, 
cu imprimeu Mickey Mouse, 
mărimi: 62-92 cm * Stocurile și disponibilitatea produselor pot varia în magazinele PEPCO din țară.

32 lei

Hanorac 
100% bumbac *
băieți, 
cu fermoar și 
imprimeu Paw Patrol, 
mărimi: 
74-98 cm

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

Certified by 
EGL/214167

‘organic’

Certified by 
EGL/214167

‘organic’

Certified by 
EGL/214167

‘organic’



55 lei

Blugi
damă, 
cu buzunare și 
efect deteriorat, 
mărimi: 36-44

43 lei

Fustă denim
damă, cu buzunare, 
mărimi: S-XXL

43 lei

Blugi
damă, 
mărimi: 36-44

27 lei

Tricou 
100% bumbac
damă, 
cu mâneci răsucite 
și imprimeu, 
mărimi: S-XXL

21 lei

Tricou
damă, 
cu imprimeu, 
mărimi: S-XXXL

21 lei

Tricou 100% bumbac
damă, 

cu tiv rotund și imprimeu, mărimi: S-XXXL

      

ofertă valabilă în perioada 15.07.2021 - 4.08.2021MAI MULT CU MAI PUȚIN... ZILNIC



16 lei

Tricou 
bărbați, 
cu imprimeu, 
mărimi: M-XXL

16 lei

Tricou 
bărbați, 
cu imprimeu, 
mărimi: M-XXL

Tricou
damă, uni, 
mărimi: 
S-XXXL

15 lei

Colanți
damă, uni, 

lungime: 7/8, 
mărimi: S-XXL

15 lei

Colanți
damă, uni, 
mărimi: 
S-XXL

850
  

 

lei

diverse 
culori:

      

diverse 
culori:

      

diverse 
culori:

      

diverse  
culori:

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

/PEPCOROMANIA



diverse 
modele:

      

    
    

    

diverse  
culori:

5 lei

 de la

Ramă foto
la alegere:
10 x 15 cm – 5 lei, 
13 x 18 cm – 6 lei,
15 x 20 cm – 7 lei,
A4 – 10 lei,
sau 30 x 40 cm – 15 lei

30 lei

Plantă artificială
în ghiveci de plastic, 

cu agățătoare, ø 13 cm, 
lungime sfoară: 70 cm

10 lei

Suport ghiveci
ceramică, cu model embosat, 
ø 13,5 cm, înălțime: 13,2 cm

38 lei

Organizator
model împletit, 
dimensiuni: 45 x 15 x 15 cm

30 lei

 de la
Felinar
din lemn, cu geamuri de sticlă și mâner, 
la alegere: 
16,5 x 16,5 x 29,5 cm – 30 lei, 
22 x 22 x 42 cm – 50 lei 

diverse 
modele:

      

10 lei

Ghirlandă LED
10 lumini multicolore 
sau albe, 
ø 6 cm, lungime: 165 cm
bateriile se vând separat

ofertă valabilă în perioada 15.07.2021 - 4.08.2021MAI MULT CU MAI PUȚIN... ZILNIC



75 lei

Măsuță 
de cafea 

din metal, 
ø 40 cm,

înălțime: 50 cm

16 lei

Odorizant de cameră
cu bețișoare și ulei, 
aromă Magic Garden, 
capacitate: 70 ml

32 lei

Pernă
cu husă 100% bumbac, 
dimensiuni: 43 x 43 cm

12 lei

Lumânare 
din ceară 
de soia
în pahar de sticlă, 
cu capac, 
ø 8,8 cm, 
înălțime: 10,5 cm

Lumânare 
în pahar de sticlă, cu capac, la alegere: 
roz, cu aromă de iasomie și mentă sau 
neagră, cu aromă de orhidee și patchouli,  
ø 8,5 cm,înălțime: 5,2 cm

55 lei

Cuvertură 
100%  
bumbac
dimensiuni:  
160 x 200 cm

850
 lei

diverse 
modele:

      

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

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI



DOAR
ACUM

27 lei

Set accesorii bucătărie
format din: bol mare și mic, strecurătoare, 
sită și 4 linguri de măsurat cu capacitate diferită

16 lei

Set 
3 pahare
la alegere: 
cu imprimeu sau uni, 
capacitate: 590 ml 

16 lei

Tocător
din plastic, 
cu margini aderente, 
dimensiuni: 34 x 28 x 2 cm

10 lei

Accesorii pentru bucătărie*
cu mâner din lemn și agățătoare, 

la alegere: lingură, tel, spatulă, 
spumieră, polonic sau zdrobitor de cartofi

Cutie
din metal,
cu imprimeu și capac,  
dimensiuni: 12 x 12 x 16,8 cm

10 lei

 de la

Vas termorezistent 
Termisil 
la alegere: capacitate: 1 l – 10 lei, 
capacitate: 1,5 l – 16 lei

16 lei

Set 4 cuțite 
cu imprimeu, 

lungime lamă:  
8 cm, 12 cm, 18 cm, 20 cm 

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

850
 lei

diverse 
modele:

      

mod de 
aranjare set:

      

@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


