
NOUA
COLECȚIE

55 lei

55 lei 21 lei

Bluză cu 
guler înalt
damă, 
cu imprimeu, 
mărimi: S-XXXL

Blugi
damă, 
cu buzunare și șnur în talie, 
diverse culori, 
mărimi: 36-44

Jachetă
damă, 
din blană artificială, 
cu guler, fermoar 
și buzunare, 
mărimi: 36-46

Modă 
de zi cu zi

diverse  
culori:

   

MAI MULT CU MAI PUȚIN... ZILNIC

Ofertă valabilă în perioada 16.09.2021 - 22.09.2021 sau în limita stocurilor disponibile.



27 lei

55 lei

10 lei

32 lei

21 lei
21 lei

Bluză 
damă, 
cu tiv rotunjit 
și imprimeu, 
mărimi: S-XXXL

Rochie
100%  

bumbac 
damă, cu nasturi, 

buzunare și 
șnur în talie, 

mărimi: 36-44

Bluză 
damă, 

cu guler rulat 
și imprimeu, 

mărimi: S-XXXL

Pantaloni trening 
damă, 
cu buzunare și șnur în talie,  
uni, mărimi: S-XXL

Bluză 
damă, 
mărimi: S-XXXL

Eșarfă
damă, 
cu imprimeu 
dimensiuni: 185 x 80 cm

diverse 
modele:
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43 lei

32 lei

75 lei

43 lei

43 lei

32 lei

Jeggings
damă, 
mărimi: 36-44

Cardigan 
damă,  

cu nasturi 
pe manșete, 

mărimi: S-L

Ghete 
confortabile
damă, scurte, 
mărimi: 36-41

Cardigan
damă, 
material delicat, 
mărimi: S-L

Cardigan
damă, 
cu blană artificială, 
buzunare și 
imprimeu cu carouri, 
mărimi: S-L

Pulover
damă, 

cu guler rulat, uni, 
mărimi: S-XXL 

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



ofertă valabilă în perioada 16.09.2021 - 22.09.2021MAI MULT CU MAI PUȚIN... ZILNIC

16 lei

21 lei

38 lei

32 lei

27 lei

850
 

lei

Bluză 
băieți, cu imprimeu 
Tom & Jerry, 
mărimi: 104-134 cm

Pantaloni trening
băieți, 
cu șnur în talie, 
buzunare și imprimeu, 
mărimi: 104-134 cm

Blugi
băieți, 
cu bretele, 
buzunare și 
manșete răsucite, 
mărimi: 
104-134 cm

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

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

Hanorac*  
100% bumbac
băieți, 
cu buzunar tip marsupiu, 
mărimi: 134-170 cm

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



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

/PEPCOROMANIA

32 lei

 de la

10 lei

32 lei

21 lei

16 lei

10 lei

16 lei

16 lei

Trening
fetițe, format din: 
hanorac cu imprimeu și pantaloni uni, 
mărimi: 104-134 cm

Blugi
fetițe, 
cu buzunare 
și imprimeu, 
mărimi: 
104-134 cm

Pantaloni
fetițe, 
cu șnur în talie și imprimeu, 
mărimi: 104-134 cm

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

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

Bluză  
100%  
bumbac
fete, uni,  
mărimi:  
134-170 cm

Colanți
fete, 
cu imprimeu lateral, 
mărimi: 134-170 cm

Ghete 
confortabile
fete, cu blană artificială,  
la alegere:  
roz, 
mărimi: 27-31 – 32 lei, 
sau negre, 
mărimi: 32-37 – 38 lei

diverse  
culori:

   

diverse 
culori:

   



16 lei

16 lei21 lei

32 lei

10 lei

650
 

 

lei

Cămașă  
100% bumbac
fetițe, 
cu volane și nasturi, 
mărimi: 74-98 cm

Compleu*
băieți, 
cu imprimeu Mickey Mouse, 
format din: bluză și 
pantaloni cu șnur în talie, 
mărimi: 74-98 cm

Pantaloni trening
băieți, cu buzunare și șnur în talie, 

mărimi: 74-98 cm

Bluză
băieți, 
cu imprimeu, 
mărimi: 74-98 cm

Pantaloni trening 
100% bumbac
fetițe, cu șnur în talie, 
buzunare cu volane și imprimeu, 
mărimi: 74-98 cm

Bluză  
100%  
bumbac
fetițe, 
cu imprimeu, 
mărimi: 80-98 cm

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

diverse  
modele:
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Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
CERES-0532 

‘organic’

Certified by  
CERES-0532 



21 lei

21 lei

21 lei

32 lei

650
 

 

lei

Pijama  
100% bumbac

băieți, cu imprimeu Batman, 
mărimi: 62-92 cm

Set 3 body 100% bumbac
băieți, diverse modele în set, mărimi: 62-92 cm

Set 2 body  
100% bumbac
fetițe, 
diverse modele în set, 
mărimi: 62-92 cm

Set 2 perechi  
șosete
bebeluși, uni, 
diverse culori în set,  
mărimi: 0-24 luni

Body  
100% bumbac 
organic 
fetițe, material delicat, 
cu imprimeu, 
mărimi: 62-92 cm

Body
băieți, 
material delicat, 
cu imprimeu, 
mărimi: 62-92 cm

Compleu* 
100% bumbac
băieți, 
cu imprimeu Chip & Dale, 
format din: bluză și 
pantaloni cu șnur în talie, 
mărimi: 74-98 cm

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

10 lei
13 lei

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

Certified by  
ETKO 4886 

‘organic’

Certified by  
CERES-0532 

‘organic’
Certified by  
CERES-0532 

‘organic’



10 lei

 de la

10 lei

21 lei
32 lei

850
 

 

lei

Recipient
din ceramică, 
cu capac și imprimeu, 
ø 10.5 cm, înălțime: 12 cm

Set tacâmuri, 
24 buc.

include: 6 linguri, 
6 furculițe, 6 cuțite 

și 6 lingurițe 
cu mâner din plastic

Bol
din porțelan, 
cu imprimeu floral, 
ø 14 cm, înălțime: 14 cm

Cană
din porțelan, 
cu imprimeu floral 
și inserții aurii, 
cap. 460 ml 

Farfurie*
din porțelan, cu imprimeu floral, 
variante la alegere: 
mică, ø 18,5 cm – 10 lei, 
mare, ø 26,5 cm - 16 lei

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

ofertă valabilă în perioada 16.09.2021 - 22.09.2021MAI MULT CU MAI PUȚIN... ZILNIC



38 lei

10 lei

16 lei
850

 

 

lei

Set 
odorizant cameră 
include: tavă decorativă, 
lumânare în recipient de sticlă, 
2 suporturi lumânare, difuzor cu bețe 
și ulei de iasomie & crin, cap. 80 ml

Set 2 pahare 
din sticlă colorată, 

cu margine aurie, cap. 590 ml

Farfurie
din sticlă colorată, 
cu imprimeu embosat 
și margine aurie, 
ø 19.2 cm

Suport farfurie
format oval, 
dimensiuni: 45 x 30 cm

10 lei

Farfurie
din sticlă colorată, 
cu imprimeu embosat 
și margine aurie, ø 27 cm

diverse 
culori:

   

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



HIT!

55 lei

 

16 lei

 de la

21 lei

21 lei

21 lei

65 lei

Tablou decorativ
cu ramă metalică și agățătoare, 
variante la alegere:  
format rotund ø 30 cm sau 
pătrat, dimensiuni: 30 x 30 x 0,4 cm

Coș* 
cu mânere, variante la alegere:  

30 x 19 x 17 cm – 16 lei, 
33 x 23 x 20 cm – 21 lei,  
40 x 28 x 22 cm – 32 lei

Set lenjerie pat*  
100% bumbac 
format din:  
cearșaf pilotă: 140 x 200 cm 
și față de pernă: 70 x 80 cm 

Pernă 
decorativă* 
dimensiuni: 43 x 43 cm

Puf 
pliabil, cu capac și 
spațiu de depozitare, 
dimensiuni: 40 x 40 x 37 cm

Ramă foto multiplă
din metal, cu agățătoare, 
potrivită pentru 3 poze, 
dimensiuni: 13 x 18 cm

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

diverse  
modele:

   

diverse  
modele:

   

diverse  
modele:
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21 lei

 de la

16 lei

 de la

16 lei

 de la

32 lei

13 lei

43 lei

Felinar 
din metal,  

cu panouri de sticlă 
și mâner, dimensiuni: 

14 x 14 x 30 cm – 21 lei,  
18 x 18 x 40 cm – 55 lei

Ramă foto 
dimensiune poză: 10 x 15 cm

Felinar LED 
din metal, ø 19 cm, 
înălțime: 36 cm, 
bateriile se achiziționează 
separat

Lumânare parfumată 
în recipient din sticlă, cu capac, variante la alegere: 

negru sau alb, ø 9 cm, înălțime: 11,2 cm – 16 lei, 
auriu, argintiu, alb sau negru, ø 13,5 cm, înălțime: 8 cm – 21 lei

Coș* 
cu mânere, dimensiuni: 
30 x 19 x 17 cm – 16 lei, 
33 x 23 x 20 cm – 21 lei, 
40 x 28 x 22 cm – 32 lei

Set 3 suporturi 
ghiveci
din metal, 
dimensiuni: 
47,5 x 16 x 17 cm

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

   

diverse  
culori:

   

ø 9 cm  
diverse 
culori:

ø 13,5 cm  
diverse 
culori:

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



43 lei

32 lei

10 lei

5 lei

16 lei

Față de masă 
cu imprimeu, 

dimensiuni: 140 x 240 cm

43 lei

Draperie 
cu imprimeu, 
dimensiuni: 140 x 260 cm

Măsuță cafea 
cu blat embosat 

și picioare din lemn, 
ø 39,5 cm, 

înălțime: 39,5 cm

Borcan 
decorativ 
din sticlă, ø 15 cm, 
înălțime: 15 cm

Vază 
din sticlă, 
ø 11 cm, 
înălțime: 18 cm

Traversă 
cu imprimeu, 
dimensiuni: 35 x 180 cm

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

17.HCN.10666 HOHENSTEIN HITTI
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