HIT!

Oală sau tigaie Peter Cook

durabile și practice,
cu înveliș antiaderent în 3 straturi ILAG Granitec,
cu mânere ergonomice și design modern,
potrivite pentru orice tip de plite,
la alegere: oală, ø 16 cm – 32 lei,
tigaie, ø 24 cm – 32 lei, tigaie, ø 28 cm – 43 lei,
oală, ø 20 cm, cu capac din sticlă – 65 lei

de la

32lei

Ofertă valabilă în perioada 18.11.2021 - 24.11.2021 sau în limita stocurilor disponibile.

descoperă calitatea,
bucură-te de preț

ofertă valabilă în perioada 18.11.2021 - 24.11.2021

65lei

Tigaie Peter Cook

durabilă și practică,
cu înveliș antiaderent în 3 straturi ILAG Granitec,
cu mâner ergonomic și design modern,
potrivită pentru orice tip de plită,
format adânc, cu capac de sticlă, ø 30 cm

Set 3 ustensile
de bucătărie

include: spumieră, spatulă și tel,
cu mânere de lemn și agățătoare,
lungime maximă: 34 cm

38lei

21lei

Tigaie pentru clătite
Peter Cook

durabilă și practică,
cu înveliș antiaderent în 3 straturi ILAG Granitec,
cu mâner ergonomic și design modern,
potrivită pentru orice tip de plită, ø 26 cm

de la

10lei
Bol*

din oțel, la alegere:
ø 20 cm – 10 lei,
ø 24 cm – 13 lei

diverse
culori:

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

43lei

Tavă pentru servire*
din ceramică,
cu mâner de lemn, ø 26 cm,
lungime mâner: 9 cm

Produsele din broșură pot fi găsite în magazinele noastre,
marcate cu simbolul
Lumânare parfumată*

diverse culori și arome,
ø 13,5 cm, înălțime: 8 cm

HIT!

21lei
18lei
Lumânare

în formă de glob,
diverse culori,
ø 11 cm, înălțime: 11 cm

Set odorizant
de cameră

cu bețișoare și ulei parfumat,
diverse culori și arome,
capacitate: 80 ml

testează
aroma

27lei

16lei

Set odorizant
de cameră

cu bețișoare și ulei parfumat,
diverse culori și arome,
capacitate: 100 ml

16lei

21lei

Set odorizant de cameră

include: 2 lumânări în recipient de sticlă,
difuzor și bețișoare, diverse culori și arome

Set odorizant
de cameră*

include:
2 lumânări în recipient de sticlă,
difuzor cu 70 ml de ulei și bețișoare,
aromă de Verbena & Patchouli

16lei

Set odorizant
de cameră

include: recipient ceramică
și 6 cuburi de ceară,
diverse culori și arome

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

Verifică opiniile despre ofertele noastre,
împărtășește ideile tale

de la

facebook.com
/pepco.romania

@pepco_ro

Căsuță decorativă

10lei

din ceramică, la alegere: cu LED,
cu acoperiș argintiu sau auriu,
dimensiuni: 6 x 5,2 x 11,8 cm – 10 lei,
baterii incluse sau pentru lumânări,
cu acoperiș argintiu,
dimensiuni: 9 x 7,5 x 14 cm – 16 lei

7

50
lei

Cerb decorativ
din ceramică,
diverse culori,
dimensiuni:
5,7 x 5,1 x 12,5 cm

de la

10lei

Brad decorativ

10lei

din ceramică,
auriu sau argintiu,
la alegere:
9 x 18 cm – 10 lei,
13,5 x 30 cm – 21 lei

Set 6 globuri

cu model geometric,
aurii sau argintii, ø 8 cm

3lei

Ornament cerb

cu sclipici, auriu sau argintiu,
înălțime: 16,5 cm

4lei

Coroniță
agățătoare

2 buc., cu sclipici,
aurie sau argintie, ø 12 cm

8

50
lei

Set 5 globulețe
diverse culori,
ø 6 cm

Produsele din broșură pot fi găsite în magazinele noastre,
marcate cu simbolul

13lei

8

4lei

Set 5 globuri

albe sau gri, ø 8 cm

Ornament fulg de zăpadă
2 bucăți
ø 5,5 cm

32lei

50
lei

Decorațiuni,
12 bucăți

în formă de diamant,
cu agățătoare,
înălțime: 2,5 cm

Brad cu LED

80 lumini, pentru interior
sau exterior, înălțime: 110 cm,
bateriile se achiziționează
separat

de la

21lei

Suport lumânare

Ghirlandă LED

160 lumini, lungime: 2 m,
bateriile se achiziționează separat

16lei

din metal, la alegere:
pentru 1 lumânare, cu agățătoare,
ø 17 cm, înălțime: 20 cm – 21 lei,
sau pentru 3 lumânări,
dimensiuni: 18 x 13 x 29 cm – 27 lei

HIT!

8

50
lei

Ghirlandă LED

20 de lumini,
cu mărgele sau steluțe,
lungime: 220 cm

descoperă calitatea,
bucură-te de preț

ofertă valabilă în perioada 18.11.2021 - 24.11.2021

43lei

43lei

damă, model drept,
imprimeu în carouri,
mărimi: 36-44

damă,
cu broderie
pe mâneci,
mărimi: S-XXL

Rochie

27lei

Pulover

Pulover

damă,
cu fir metalic,
mărimi: S-XXL

38lei

Bluză

damă, uni,
mărimi: S-XXXL

Tricou
100% bumbac
damă,
mărimi: S-XXL

27lei

32lei

Jeggings

damă, cu elastic în talie,
uni, mărimi: 36-44
diverse
culori:

16lei
Tricou
100%
bumbac

damă, cu imprimeu
de Crăciun,
mărimi: S-XXXL

Pulover

diverse
modele:

damă,
material delicat,
cu decolteu în V,
mărimi: S-XXL

32lei

Produsele din broșură pot fi găsite în magazinele noastre,
marcate cu simbolul

32lei

HIT!

Pijama

băieți, din material gros,
cu licență Harry Potter,
mărimi: 92-128 cm

55lei

Pijama
100% bumbac

Pijama

damă,
cu imprimeu în carouri,
mărimi: S-XL

băieți,
din material gros,
cu licență Harry Potter,
mărimi: 134-164 cm

43lei

43lei
Pijama

fete,
din material gros,
cu licență Harry Potter,
mărimi: 134-164 cm

Pijama

fetițe,
din material gros,
cu licență Harry Potter,
mărimi: 92-128 cm

32lei

55lei

Pijama

damă, din material gros,
cu licență Harry Potter,
mărimi: S-XL

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

8

Tunică 100% bumbac
fetițe, cu imprimeu de Crăciun,
mărimi: 104-134 cm

50
lei

Bluză
100%
bumbac

21lei

fetițe,
cu imprimeu
de Crăciun,
mărimi:
104-134 cm

10lei

Cămașă
100%
bumbac

fetițe, mărimi:
104-134 cm

Bluză 100% bumbac
fetițe, cu volănașe și
imprimeu de Crăciun,
mărimi: 104-134 cm

10lei

27lei
Pantaloni
trening
fetițe,
cu imprimeu
de
Crăciun,
mărimi:
104-134 cm

32lei

diverse
modele:

Blugi

băieți,
mărimi: 104-134 cm

Cămașă
100% bumbac

10

băieți, cu imprimeu în carouri,
mărimi: 104-134 cm

Bluză

lei

băieți,
cu imprimeu de Crăciun,
mărimi: 104-134 cm

diverse
modele:

16lei

Produsele din broșură pot fi găsite în magazinele noastre,
marcate cu simbolul

10lei
Bluză
100%
bumbac

diverse
modele:

32lei
Pulover

fete,
cu imprimeu
de Crăciun,
mărimi:
134-170 cm

21lei

diverse
modele:

21lei

Bluză 100% bumbac
fete, cu imprimeu Disney,
mărimi: 130-170 cm

HIT!

fete,
cu imprimeu
de Crăciun,
mărimi:
134-170 cm

Bluză 100% bumbac
fete, cu imprimeu de Crăciun,
mărimi: 134-170 cm

10lei

Bluză
100%
bumbac
băieți,
cu imprimeu
de Crăciun,
mărimi:
134-170 cm

21lei

Bluză
100% bumbac

21lei

băieți,
cu imprimeu de Crăciun,
mărimi: 134-170 cm

băieți, cu buzunare, uni,
mărimi: 134-170 cm

diverse
modele:

Pantaloni

descoperă calitatea,
bucură-te de preț

ofertă valabilă în perioada 18.11.2021 - 24.11.2021
Mașină Lamborghini
diverse
culori:

cu telecomandă, scara 1:18,
dimensiuni: 26,6 x 12,8 x 6,6 cm,
vârstă recomandată: peste 6 ani,
bateriile se achiziționează separat

85lei
140lei
Set Hot Wheels

include: 3 șine graduale
și mașinuță la scară 1:64,
vârstă recomandată: peste 6 ani

55lei

Pistă de curse
fosforescentă

include: piese pentru pistă,
mașinuță roșie sau verde,
lungime pistă: 350 cm,
vârstă recomandată: peste 3 ani,
bateriile se achiziționează
separat

110lei

Set 3 mașinuțe

buldozer, basculantă și excavator,
cu elemente mobile, volan de cauciuc,
vârstă recomandată: peste 3 ani,
baterii incluse

43lei

Set de construit
mașinuțe

cu șurubelniță, la alegere:
mașină de poliție sau de pompieri,
vârstă recomandată: peste 3 ani,
baterii incluse

55lei

Set 2 mașinuțe

diverse modele,
cu sunete, baterii incluse

Produsele din broșură pot fi găsite în magazinele noastre,
marcate cu simbolul

HIT!

110lei

Păpușă L.O.L.
Surprise! O.M.G.
include: păpușă,
înălțime: 25 cm și
20 de surprize,
la alegere: Spice Babe
sau Sweets

38lei

27lei

Păpușă cântăreață
accesorii incluse

Păpușă Baby Born
Surprise
cu 10 surprize

55lei

Păpușă cu mașinuță

140lei
Set Enchantimals
Cozy Deer House

include: căprioară, păpușă de înălțime: 15 cm
și accesorii, înălțime casă: 53 cm

65lei

Păpușă bebeluș

în scoică, 2 modele disponibile

43lei

Tabletă pentru
desen 11''
vârstă recomandată:
peste 4 ani

Mașinuță

cu telecomandă,
cu sunete și lumini,
2 modele disponibile,
bateriile se
achiziționează separat

75lei

55lei
Set 10-în-1

10 jocuri educaționale,
licență Peppa Pig sau Bing

43lei
Set plastilină

include:
aparat de făcut paste,
4 tuburi de plastilină în
diverse culori, accesorii,
vârstă recomandată:
peste 3 ani

diverse
modele:

75lei

Covoraș muzical
cu 10 clape, 8
instrumente muzicale
și volum ajustabil,
dimensiuni:
130 x 48 cm,
vârstă
recomandată:
peste 3 ani

32lei

Cățeluș de pluș

interactiv,
vârstă recomandată: peste 3 ani,
bateriile se achiziționează separat
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
mai multe produse
şi inspiraţie de Crăciun
pe www.pepco.ro

