
32 lei

Hanorac sau 
pantaloni trening 
damă, din catifea moale, 
hanorac mov sau verde, 
cu buzunar tip marsupiu sau 
negru, cu fermoar, 
pantaloni trening cu buzunare, 
mărimi: S-XXL

16 lei

 de la

Hanorac sau 
pantaloni trening  

fete, din catifea moale, 
hanorac roz sau bleumarin, cu paiete, mărimi: 104-134 cm – 16 lei, 

roz sau negru, cu glugă și buzunar tip marsupiu, mărimi: 134-170 cm – 21 lei, 
pantaloni trening roz sau bleumarin, cu paiete, mărimi: 104-134 cm – 16 lei, 

negru sau roz, cu buzunare, mărimi: 134-170 cm – 21 lei

Bucură-te de 
mișcare!

HIT!descoperă calitatea,  
           bucură-te de preț

Ofertă valabilă în perioada 7.10.2021 - 20.10.2021 sau în limita stocurilor disponibile.



38 lei

32 lei

16 lei

43 lei

21 lei 32 lei

Colanți
damă, uni, 
mărimi: S-XXL

Colanți
damă, 
cu nasturi 
la buzunare, 
termici, uni, 
mărimi: S-XXL

Fustă denim
damă, 
cu bandă elastică în talie, 
nasturi și buzunare, 
mărimi: S-XXL

Pulover
damă, 
cu model și șnur 
la decolteu, 
mărimi: S-XXL

Pulover
damă, 

cu mâneci în dungi, 
mărimi: S-XXXL Cămașă

damă, 
100% viscoză, 
cu nasturi și guler, 
cu imprimeu, 
mărimi: 36-46

diverse  
culori:

   

diverse  
culori:

   

ofertă valabilă în perioada 7.10.2021 - 20.10.2021
descoperă calitatea,  
           bucură-te de preț Produsele din broșură pot fi găsite în magazinele noastre – marcate cu simbolul



65 lei

27 lei

32 lei

32 lei

32 lei

Cardigan
damă, 
din material moale, 
imprimeu în dungi, 
mărimi: S-L

21 lei

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

Bluză
damă, cu tiv rotunjit, 
uni, mărimi: S-XXXL

Hanorac
damă, 
cu buzunar tip marsupiu, 
uni, mărimi: S-XXL

Hanorac
bărbați, 
cu buzunar 
tip marsupiu, 
uni, mărimi: 
M-XXL

Pantaloni  
trening
bărbați, 
cu șnur în talie, 
mărimi: M-XXL

diverse  
culori:

    
  diverse  

culori:

    
  

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



21 lei

10 lei 43 lei

21 lei

10 lei

850
 

 

lei

Sutien
damă, 
model T-shirt, 
cu dantelă, 
mărimi: 75A-85D

Chiloți
damă, cu dantelă,  
mărimi: S-XL

Sutien
damă, model bralette, 
cu dantelă, mărimi: S-XL

Chiloți
damă, cu dantelă, 
mărimi: S-XXL

Body
damă, cu dantelă 
și cupe din material delicat, 
mărimi: S-XL

Chiloți
damă, la alegere: 
clasici, cu dantelă, negri, mărimi: S-XXL, 
brazilieni, cu dantelă, roșii, mărimi: S-XXL 
sau tanga, cu dantelă, roșii, mărimi: S-XL

ofertă valabilă în perioada 7.10.2021 - 20.10.2021
descoperă calitatea,  
           bucură-te de preț



10 lei 43 lei

21 lei

10 lei

10 lei

21 lei

Set 2 perechi 
chiloți

damă, clasici, 
mărimi: S-XXL

Sutien
damă, 

model bralette, 
cu dantelă, 

mărimi: S-XL

Chiloți
damă, 

cu dantelă, 
mărimi: S-XXL

Sutien
damă, 
cu burete și dantelă, 
mărimi: 75A-85D

Body
damă, 
cu dantelă și burete, mărimi: S-XL

Chiloți
damă, 
cu dantelă, 
mărimi: S-XL

@pepco_rofacebook.com 
/pepco.romania

Verifică opiniile despre ofertele noastre, împărtășește ideile tale

BEGO 064655 by TESTEX 



16 lei

10 lei

21 lei

21 lei

Bluză  
100% bumbac
băieți, 
cu licență Batman, 
mărimi: 134-170 cm

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

16 lei

Pantaloni  
trening  
100%  
bumbac
băieți, 
cu imprimeu, 
buzunare și 
șnur în talie, 
mărimi:  
98-134 cm

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

Pantaloni trening 
100% bumbac
băieți, 
cu buzunare și șnur în talie, 
uni, mărimi: 134-170 cm

diverse  
modele:

   

diverse  
modele:

   

ofertă valabilă în perioada 7.10.2021 - 20.10.2021
descoperă calitatea,  
           bucură-te de preț Produsele din broșură pot fi găsite în magazinele noastre – marcate cu simbolul



27 lei

21 lei

43 lei

32 lei

850
 

 

lei

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

32 lei

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

Pulover 
100%  
bumbac
fete, țesătură groasă, 
mărimi: 134-170 cm

Bluză 
100% bumbac

fete, 
cu imprimeu Mickey Mouse, 

mărimi: 134-170 cm

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

Hanorac 
100% bumbac
băieți, cu licență 
Jurassic World, 
mărimi: 104-134 cm

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



16 lei

4 lei750
 

 

lei
Mască Halloween
diverse modele, 
mărime universală

16 lei

Bluză
fetițe, cu imprimeu 

Paw Patrol, 
mărimi: 104-134 cm

Pantaloni  
trening  
100%  
bumbac
băieți, 
cu buzunare și 
șnur în talie, uni, 
mărimi: 98-134 cm

32 lei

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

Bentiță Halloween
fete, diverse modele, 
dimensiuni: 
23 x 13 cm, 25,5 x 16 cm

ofertă valabilă în perioada 7.10.2021 - 20.10.2021
Alege să cumperi în siguranță! 

Ai la dispoziție 30 de zile să returnezi produsele cumpărate*
descoperă calitatea,  
           bucură-te de preț

17.HIN.01958 HOHENSTEIN HTTI



5 lei

 de la

5 lei

 de la

10 lei

4 lei

32 lei

10 lei

650
 

 

lei

Lampion  
Halloween
din hârtie, ø 20,5 cm

Costum 
Halloween
fetițe sau băieți, 
la alegere: pelerină 
cu imprimeu 
schelet, rochiță 
cu imprimeu 
schelet sau 
pelerină cu 
glugă model 
dinozaur, 
mărimi: 
3-8 ani

Coș Halloween
două modele, 
dimensiuni: 15 x 54 x 4 cm

Decorațiuni Halloween*
ceramică, pentru lumânări, la alegere: 
dovleac, ø 11,5 cm sau ø 10,5 cm – 5 lei, 
fantomă, două modele, ø 7,5 cm, 
dimensiuni: 12 x 8 x 16 cm – 5 lei sau 
dovleac mare, ø 15 cm, înălțime: 17 cm – 10 lei

Accesorii 
Halloween*
la alegere: 
pălărie vrăjitoare, diverse 
modele, ø 38 cm – 5 lei 
sau perucă, diverse culori, 
mărime universală – 10 lei

Pahar LED*
cu pai și imprimeu, 
ø 10 cm, înălțime: 17,5 cm, 
capacitate: 400 ml

Mini ghirlandă 
LED Halloween

10 lumini, diverse modele,  
lungime: 165 cm, 

bateriile se achiziționează 
separat

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

diverse modele:

perucă  
diverse  
culori:

    
  

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



43 lei

21 lei

16 lei

750
 

 de la

lei

Lampă
aurie sau argintie, 
ø 12 cm, înălțime: 25 cm

Lumânare parfumată
în recipient de sticlă, cu capac, diverse modele, 
ø 13,5 cm, înălțime: 8 cm

10 lei

Set 2 ghirlande LED 
cu închidere de plută
sticlele nu sunt incluse, 
bateriile se achiziționează separat

Lumânare 
parfumată
decorativă, ø 7 cm, 
înălțime: 15 cm

Lumânare parfumată
în recipient de sticlă, diverse arome, la alegere: 
8 x 8 x 8 cm – 7,5 lei, 10 x 10 x 10 cm - 16 lei 
sau 12 x 12 x 12 cm – 21 lei

diverse 
culori:

   

        

lumânare 8 x 8 x 8 cm  
diverse arome:

ofertă valabilă în perioada 7.10.2021 - 20.10.2021
descoperă calitatea,  
           bucură-te de preț Produsele din broșură pot fi găsite în magazinele noastre – marcate cu simbolul



27 lei

 de la

16 lei

55 lei

21 lei

Coș
din metal, cu mânere, 
dimensiuni la alegere: 
28,5 x 23,5 x 31 cm – 27 lei, 
35 x 30 x 34 cm – 32 lei

Lampă 
ceramică, cu abajur textil, 
ø 12,5 cm, înălțime: 23 cm

Cutie carton
diverse modele, la alegere: set 3 cutii A4 – 10 lei, 
set 2 cutii, dimensiuni: 37 x 27 x 21 cm – 10 lei, 
set 2 cutii, dimensiuni: 47 x 31 x 32 cm - 16 lei10 lei

 de la

Draperie
cu inele de metal, 
dimensiuni: 
140 x 260 cm

Șnur  
draperie 
decorativ, 
cu ciucuri

diverse  
culori:

   

diverse  
culori:

   

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

20.HCN.14341 HOHENSTEIN HTTI



curea 
decorativă:

   

21 lei

21 lei

27 lei

Pulover 
100% bumbac
băieți, cu imprimeu în dungi, 
mărimi: 74-98 cm

27 lei

Pantaloni
băieți, 
cu buzunare și șnur în talie, 
mărimi: 74-98 cm

27 lei

Pulover
fetițe, 
cu imprimeu, 
mărimi: 74-98 cm

21 lei

Pantaloni
fetițe, cu buzunare 
și curea, uni, 
mărimi: 80-98 cm

diverse  
culori:

   

diverse  
culori:

   

Pijama 100%  
bumbac  
organic
fetițe, cu imprimeu, 
mărimi: 62-92 cm

Pijama  
100% bumbac 

băieți, cu licență Snoopy, 
mărimi: 62-92 cm

pepco.ro@pepco_ro

BIROU 
RELAȚII CLIENȚI 

tel.: +4031 630 61 77 
e-mail: 

info@pepco.ro

Fii la curent Reîncărcare 
cartelă

Alege să cumperi 
în siguranță!

pepco.romania * Regulament  
disponibil pe www.pepco.ro

Ai la dispoziție 30 de zile 
să returnezi 

produsele cumpărate*

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!

descoperă calitatea,  
           bucură-te de preț

Certified by USB
TEX2765

‘organic’


