
16 lei

 de la

16 lei

Set 2 colanți sau 
2 pantaloni trening 
diverse modele în set, mărimi: 104-134 cm, 
colanți, fetițe - 16 lei, 
pantaloni trening 100% bumbac, băieți – 32 lei

Set 2 bluze  
100%  
bumbac
fetițe sau băieți, 
cu imprimeu, 
diverse modele 
în set, mărimi: 
104-134 cm

HIT!

SETURI CONFORTABILE

Ofertă valabilă în perioada 26.08.2021 - 1.09.2021 sau în limita stocurilor disponibile.

MAI MULT CU MAI PUȚIN... ZILNIC



32 lei

16 lei

16 lei

16 lei

32 lei

16 lei

Set 2 
pantaloni trening 

100% bumbac
băieți, cu imprimeu 

și șnur în talie, 
diverse modele în set,  

mărimi: 104-134 cm

Set 2 bluze 100% bumbac
fetițe sau băieți, cu imprimeu, 
diverse modele în set, mărimi: 104-134 cm

Set 2 
colanți
fetițe, 
cu imprimeu, 
diverse modele 
în set, mărimi: 
104-134 cm

Set 2 colanți
fete, diverse modele în set,  
mărimi: 134-170 cm

Set 2 bluze   
100% bumbac
fete sau băieți, 
diverse modele în set,  
mărimi: 134-170 cm

Set 2 
pantaloni trening  

100% bumbac
băieți, 

cu buzunare și șnur în talie, 
diverse modele în set,  

mărimi: 134-170 cm

diverse modele în set:

   

diverse 
modele 
în set:

diverse 
modele 
în set:

   

   

diverse modele în set:

ofertă valabilă în perioada 26.08.2021 - 1.09.2021MAI MULT CU MAI PUȚIN... ZILNIC Produsele din broșură pot fi găsite în magazinele noastre – marcate cu simbolul



10 lei

21 lei

21 lei

16 lei

32 lei

850
 lei

Colanți
fetițe, cu imprimeu,  
mărimi: 104-134 cm

Hanorac
fetițe, 
cu fermoar și buzunare,  
mărimi: 104-134 cm

Blugi
băieți, cu buzunare,  
mărimi: 104-134 cm

Bluză  
100% bumbac

băieți, cu imprimeu,  
mărimi: 104-134 cm

Bluză  
100% bumbac

fetițe, cu licență Snoopy,  
mărimi: 104-134 cm

Rochie
fetițe, 

cu imprimeu, 
mărimi: 104-134 cm

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



43 lei

32 lei

32 lei

32 lei

16 lei

16 lei

Pantaloni
fete, 

cu buzunare, 
cordon și 

imprimeu în carouri,  
mărimi: 134-170 cm

Rochie
fete, 100% viscoză, 
cu nasturi frontali, 
buzunare și imprimeu,  
mărimi: 134-170 cm

Cămașă
fete, 100% viscoză, 
cu tiv rotund și 
imprimeu 
Mickey Mouse, 
mărimi:  
134-170 cm

Pantaloni trening 
100% bumbac
fete, 
cu buzunare, uni,  
mărimi:  
134-170 cm

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

Bluză  
100%  

bumbac
băieți,  

cu imprimeu,  
mărimi:  

134-170 cm

diverse 
culori:

   

MAI MULT CU MAI PUȚIN... ZILNIC ofertă valabilă în perioada 26.08.2021 - 1.09.2021

18.HBD.40951  HOHENSTEIN HTTI



21 lei

 de la

21 lei 21 lei

21 lei

16 lei

16 lei

Pijama
băieți, cu imprimeu, 

mărimi: 92-128 cm

Pijama
băieți, formată din: 
bluză cu imprimeu 

și pantaloni 100% bumbac, uni, 
mărimi: 92-128 cm

Pijama*  
100% bumbac
fetițe, 
formată din: 
bluză cu imprimeu 
și pantaloni uni, 
mărimi:  
92-128 cm

Pijama*   
100% bumbac
fetițe, cu imprimeu,  
mărimi: 92-128 cm

Pijama
băieți, formată din: 
bluză 100% bumbac, 
cu imprimeu și 
pantaloni uni, 
mărimi: 134-164 cm - 21 lei 
sau fete, 100% bumbac, 
cu imprimeu, mărimi: 
134-164 cm - 27 lei

Pijama*  
100% bumbac
fete, formată din:  
bluză cu imprimeu  
și pantaloni uni,  
mărimi: 134-164 cm *Stocurile și disponibilitatea produselor pot varia în magazinele PEPCO din țară.

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

/PEPCOROMANIA



Made with
5% Organically 
Grown Cotton

Certified by ETKO-
4886

850
 

 de la

lei

9 50
 lei

9 50
 lei

7 50
 lei

7 50
 lei

Set 3 chiloți sau 
3 perechi șosete

fetițe, cu imprimeu, 
diverse modele în set, 

chiloți, bumbac, 
mărimi: 92-128 cm, 

șosete, cu conținut ridicat 
de bumbac, cu elastan,  

mărimi: 23-30

Set 5 chiloți  
100% bumbac

fete, uni, 3 culori în set,  
mărimi: 98-152 cm

Set 2 maiouri 
sau 2 tricouri   
100% bumbac
fete, uni, 
maiouri, mărimi:  
92-164 cm – 8,50 lei, 
tricouri, mărimi:  
110-164 cm – 10 lei

Set 2 chiloți 100% bumbac
fetițe, cu imprimeu, diverse modele în set,  
mărimi: 92-128 cm

Set 5 perechi șosete 
fete, cu conținut ridicat de bumbac, cu elastan, 
uni, 3 culori în set, mărimi: 23-38

diverse modele, 
mărimi: 

134-164 cm

diverse modele, 
mărimi: 31-38

ofertă valabilă în perioada 26.08.2021 - 1.09.2021MAI MULT CU MAI PUȚIN... ZILNIC Produsele din broșură pot fi găsite în magazinele noastre – marcate cu simbolul

SHGO 045544 TESTEX

14.HCN.50033 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.19053 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX

14.HCN.50033 HOHENSTEIN HTTI

14.HCN.50033 HOHENSTEIN HTTI

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

2017OK1009 AITEX



850
 

 de la

lei

850
 lei

9 50
 lei

9 50
 lei

7 50
 lei

Set 5 perechi șosete
băieți, cu conținut ridicat de bumbac, 
cu elastan, uni, 3 culori în set, mărimi: 23-38

Set 3 chiloți sau 
3 perechi șosete

băieți, cu imprimeu, 
diverse modele în set, 

chiloți, bumbac, 
mărimi: 92-128 cm, 

șosete, 
cu conținut ridicat de bumbac, 

cu elastan, mărimi: 23-30

Set 5 chiloți
băieți, format din: 

3 buc. 100% bumbac și 2 buc. 
cu conținut ridicat de bumbac, 

uni, diverse culori în set,  
mărimi: 98-164 cm

Set 2 boxeri
băieți, cu conținut ridicat de bumbac, 
uni, diverse culori în set, 
mărimi: 98-164 cm

Set 2 maiouri 
sau 2 tricouri 

100% bumbac
băieți, uni, 

maiouri, 
mărimi: 92-164 cm – 8,50 lei, 

tricouri, 
mărimi: 110-164 cm – 10 lei

diverse modele, 
mărimi: 

134-164 cm

diverse modele, 
mărimi: 31-38

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

SHGO 045544 TESTEX SHGO 045544 TESTEX

20.HCN.19053 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

2017OK1009 AITEX

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.19053 HOHENSTEIN HTTI

14.HCN.50033 HOHENSTEIN HTTI



38 lei

85 lei

16 lei

16 lei

32 lei

10 lei

Pătură*
cu imprimeu,  

dimensiuni: 130 x 170 cm

Draperie*
catifea, cu inele metalice, 
uni, dimensiuni: 140 x 260 cm

Cutie pliabilă
dimensiuni: 30 x 30 x 30 cm

Puf
cu capac, 
husă din catifea și 
picioare aurii, 
cu spațiu de depozitare, 
ø 37,5 cm, înălțime: 40 cm

Traversă
cu imprimeu,  
dimensiuni: 40 x 180 cm

Față de pernă*
cu imprimeu,  

dimensiuni:  
40 x 40 cm

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

MAI MULT CU MAI PUȚIN... ZILNIC ofertă valabilă în perioada 26.08.2021 - 1.09.2021



43 lei

 de la

10 lei

16 lei

38 lei

21 lei

16 lei

Felinar*
din lemn, 
cu panouri de sticlă și mâner, 
dimensiuni:  
17,5 x 17,5 x 38,5 – 43 lei,
23 x 23 x 52 cm – 75 lei

Ramă foto
cu finisaje perlate, 
dimensiune foto: 13 x 18 cm

Ghiveci 
plante
ceramică, 
ø 15,5 cm, 
înălțime: 12,5 cm

Vază flori
din sticlă, ø 26,5 cm,  
înălțime: 20 cm

Bol decorativ
din metal, cu formă ovală și terminații aurii, 
dimensiuni: 28,5 x 28,5 x 16 cm

Plantă 
artificială

3 variante disponibile,  
dimensiuni:  

65-70 x 13-19 x 9-14 cm

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

diverse  
modele:

    
 

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



16 lei

16 lei

27 lei

27 lei

850
 lei

650
 lei

650
 leiCană 

termică
capacitate: 320 ml

Caserolă
cu 2 compartimente, închidere cu clips, 
tacâmuri în set și imprimeu, 
dimensiuni: 14 x 18 x 7,5 cm

Caserolă pe 2 nivele
cu tacâmuri, capacitate: 2 x 600 ml, 
fără capac este potrivită pentru cuptor cu microunde

Geantă termoizolantă
cu fermoar și imprimeu, 
include: 3 caserole, dimensiuni 
geantă: 21,5 x 23 x 18 cm, 
capacitate caserolă: 1.8 l și 2 x 400 ml

Recipient
din plastic, 
cu capac și bază din metal, 
cu imprimeu,  
capacitate: 1 l

Geantă de prânz
cu fermoar și buzunar,  

dimensiuni: 30 x 13,5 cm

Caserolă
model unicorn,  

capacitate: 850 ml, 
fără capac 

este potrivită 
pentru 

cuptor cu microunde

diverse  
modele:

    
    

diverse  
modele:

   

diverse  
modele:

   

diverse  
modele:

   

ofertă valabilă în perioada 26.08.2021 - 1.09.2021MAI MULT CU MAI PUȚIN... ZILNIC Produsele din broșură pot fi găsite în magazinele noastre – marcate cu simbolul



5 lei

16 lei

13 lei

3 lei

3 lei

5 lei

4 lei

850
 lei

Penar
cu fermoar,  
dimensiuni: 20 x 5,5 x 5,5 cm

Caiet A5 
120 file, matematică sau dictando, 

dimensiuni: 14,5 x 21 x 1,8 cm

Set 2 pixuri 
diverse culori în set

Caiet B5 Oxford
80 file, matematică, copertă Soft Touch, 
Optik Paper 90 g/m2, dimensiuni: 17 x 24,5 cm

Set markere
4 culori

Set  
6 creioane
din lemn

Creioane 
12 culori 

din lemn

Set notițe autoadezive
diverse culori în set,  

dimensiuni: 7,5 x 7,5 cm

DOAR 
ACUM

diverse 
culori:

   
diverse  
culori:

    
  

    
    

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



10 lei

3 lei

4 lei

32 lei

5 lei

650
 lei

850
 leiCaiet A4

100 file, dictando, 
cu spirală și copertă cu imprimeu, 
dimensiuni: 29,5 x 21 x 1,2 cm

Set 2 pixuri 
cu imprimeu

Pix cu penar
cu imprimeu,  

dimensiuni: 18,5 x 5 x 1,2 cm

Dosar A4
cu bandă elastică 

și imprimeu, 
diverse modele, 

dimensiuni: 30,5 x 24 cm

Lampă LED
cu 3 nivele de luminozitate, 

suport pentru instrumente de scris, 
baterie încorporată, cablu USB inclus, gri sau roz,  

dimensiuni: 15,5 x 9,4 x 39 cm

Recipient pentru 
instrumente de scris
din metal, 
înălțime: 10 cm

Penar
cu bandă elastică 

pentru prindere de caiet, 
dimensiuni: 18 x 8 cm

diverse  
modele:

      

diverse  
modele:

    
  

   

LUMINOZITATE 
AJUSTABILĂ 

PRIN ATINGERE

CU SUPORT 
TELEFON

PICIOR 
FLEXIBIL

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


