
32 lei

 de la

Articole sport 
Cardio Bunny
damă, la alegere: 
bustieră sport, 
mărimi: S-XL - 32 lei, 
colanți, 
mărimi: XS-XL - 55 lei, 
pantofi sport, 
mărimi: 36-41 – 55 lei HIT!

concepută pentru PEPCO

NOUA 
COLECȚIE

Ofertă valabilă în perioada 20.01.2022 - 2.02.2022 sau în limita stocurilor disponibile.

descoperă calitatea,  
         bucură-te de preț



55 lei

 de la

32 lei

10 lei

55 lei
55 lei

43 lei

55 lei

8 50 lei
Set 2 

elastice de păr
diverse modele în set

Rucsac sport 
cu fermoar, buzunar, 
mâner și barete

Geantă sport 
cu baretă ajustabilă și compartiment pentru încălțăminte, 
dimensiuni: 53 x 14 x 18 cm

Set 
2 perechi șosete*
damă, 
material cu uscare rapidă, 
mărimi: 35-42

Hanorac sau 
pantaloni trening
damă, 
mărimi: XS-XL, 
pantaloni cu 
șnur în talie - 55 lei, 
hanorac cu fermoar - 65 lei

Bluză  
sport

damă, material 
cu uscare rapidă, 

cu guler înalt, 
buzunare și fermoar, 

mărimi: XS-XL

Top sport
damă, 

material cu uscare rapidă, 
cu imprimeu, 

mărimi: XS-XL

Pantofi sport
damă, material ușor, 
flexibil și confortabil, 
mărimi: 36-41

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

concepută pentru PEPCO

NOUA 
COLECȚIE

descoperă calitatea,  
         bucură-te de preț

Produsele din broșură pot fi găsite în magazinele noastre, 
marcate cu simbolulofertă valabilă în perioada 20.01.2022 - 2.02.2022



50 lei

13 lei

32 lei

32 lei55 lei

55 lei

55 lei

55 lei

Căști
in-ear, în carcasă

Geantă
cu fermoar și 
buzunar exterior

Pantofi sport*
damă, material ușor, 
flexibil și confortabil, 
mărimi: 36-41

Set 2 
perechi șosete*
damă, 
mărimi: 35-42

Hanorac 
sau pantaloni 
trening 
damă, cu imprimeu, 
la alegere: hanorac, 
mărimi: XS-XL sau 
pantaloni, cu șnur în talie, 
mărimi: XS-XL

Colanți 
sport

damă, 
material cu uscare rapidă, 

mărimi: XS-XL

Bustieră sport
damă, 
cu imprimeu, 
mărimi: S-XL

Tricou sport
damă, material cu uscare rapidă, 

cu imprimeu, mărimi: XS-XL

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

concepută pentru PEPCO

NOUA 
COLECȚIE

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



38 lei
Rucsac
fete, 
cu buzunar exterior 
și barete ajustabile

21 lei

43 lei

21 lei

55 lei

13 lei

55 lei
Pantofi sport*

fete, material ușor, 
flexibil și confortabil, 

mărimi: 34-37

Set 3 
perechi șosete 

fete, diverse modele în set, 
mărimi: 31-38

Hanorac
fete, material cu 
uscare rapidă, 
cu buzunare, fermoar 
și imprimeu, 
mărimi: 134-170 cm

Top sport
fete, material cu uscare rapidă, 
mărimi: 134-176 cm

Top sport
fete, material cu uscare 

rapidă, cu imprimeu, 
mărimi: 134-176 cm

Colanți sport
fete, material cu uscare rapidă, 

mărimi: 134-170 cm

Top sport
fete, material cu uscare rapidă, 
mărimi: 134-170 cm

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

concepută pentru PEPCO

NOUA 
COLECȚIE

Verifică opiniile despre ofertele noastre, 
împărtășește ideile tale

@pepco_rofacebook.com 
/pepco.romania

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

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI



5 lei
Set 2 
elastice de păr
diverse modele în set

21 lei

43 lei

21 lei

43 lei
Hanorac 

100% bumbac
fete, 

cu buzunare și imprimeu, 
mărimi: 134-170 cm

Top sport
fete, material cu uscare 

rapidă, cu imprimeu, 
mărimi: 134-176 cm

Colanți  
sport

fete, 
material cu 

uscare rapidă, 
cu imprimeu, 

mărimi: 134-170 cm

Top  
sport
fete, material cu 
uscare rapidă, 
cu imprimeu, 
mărimi: 
134-170 cm

13 lei
Set 3 
perechi șosete 
fete, cu imprimeu, 
diverse modele, 
mărimi: 31-38

43 lei
Pantaloni trening  

100% bumbac
fete, cu șnur în talie, 

buzunare și imprimeu, 
mărimi: 134-170 cm

27 lei
Rucsac

fete, 
cu buzunar frontal 

și barete duble

concepută pentru PEPCO

NOUA 
COLECȚIE

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

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI



10 lei

27 lei

10 lei

10 lei

21 lei

21 lei

Șosete pentru Yoga & Pilates*
damă, mărimi: 35-42

Ganteră 1 kg
material aderent

Tricou sau 
colanți sport
damă, material cu 
uscare rapidă, la alegere: 
tricou, mărimi: S-XXL sau 
colanți, mărimi: S-XL

Tricou sport
damă, material cu uscare rapidă, 

cu imprimeu, mărimi: S-XXL

Bustieră
damă, 
mărimi: S/M, L/XL

Set 3 perechi șosete*
damă, cu imprimeu, mărimi: 35-42

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

diverse  
culori:

   

descoperă calitatea,  
         bucură-te de preț

Produsele din broșură pot fi găsite în magazinele noastre, 
marcate cu simbolulofertă valabilă în perioada 20.01.2022 - 2.02.2022

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI



10 lei

10 lei

13 lei

10 lei

13 lei

8 50 lei

8 50 lei

8 50 lei

Set 3 
perechi chiloți 
100% bumbac
băieți, cu imprimeu Cars, 
diverse modele în set, 
mărimi: 92-128 cm

Set 3 perechi șosete 
fete, cu imprimeu Snoopy, 
diverse modele în set, 
mărimi: 31-38

Set 2 perechi șosete
băieți, 
cu imprimeu Superman, 
diverse modele în set, 
mărimi: 31-42

Maiou 
fetițe, 
cu imprimeu Minnie Mouse, 
mărimi: 92-128 cm

Top 
fete, 
cu imprimeu Snoopy, 
mărimi: 134-176 cm

Set 2 perechi chiloți
fetițe, 
cu imprimeu Minnie Mouse, 
diverse modele în set, 
mărimi: 92-128 cm

Set 2 perechi chiloți
fete, cu imprimeu Snoopy, 

diverse modele în set, 
mărimi: 134-176 cm

Set 3 perechi șosete  
băieți, cu imprimeu Cars, 

diverse modele în set, 
mărimi: 23-30

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

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX



27 lei

21 lei

21 lei

43 lei

43 lei

21 lei

16 lei

27 lei

8 50 lei

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

Trening
băieți, 

format din: hanorac, 
cu fermoar și buzunare 

și pantaloni, cu șnur în talie, 
buzunare și imprimeu, 

mărimi: 104-134 cm

Hanorac
băieți, cu imprimeu, 
mărimi: 134-170 cm

Top sau 
colanți 
sport
fetițe, 
material cu uscare rapidă, 
cu imprimeu Powerpuff Girls, 
mărimi: 104-134 cm

Jachetă 
100% bumbac

fetițe, cu fermoar, 
buzunare și imprimeu, 

mărimi: 104-134 cm

Tricou 
100% bumbac
băieți, 
cu imprimeu The Simpsons, 
mărimi: 134-170 cm

Balerini
fete, 

cu talpă antiderapantă, 
mărimi: 23-38

Tricou 
100% bumbac
băieți, 
cu imprimeu 
Looney Tunes, 
mărimi: 
104-134 cm

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

diverse  
culori:

   

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

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



32 lei

21 lei

27 lei

16 lei21 lei

13 lei

32 lei 21 lei

Compleu
fetițe, cu imprimeu Lion King, 

format din: bluză 100% bumbac 
și colanți, mărimi: 74-98 cm

Body 
fetițe, 

cu imprimeu Tinker Bell, 
mărimi: 62-92 cm

Set 2 body
băieți, cu imprimeu,  
mărimi: 62-92 cm

Colanți 
fetițe, 
cu imprimeu Tinker Bell, 
mărimi: 56-86 cm

Pantaloni trening 
100% bumbac
băieți, cu șnur în talie, 

buzunare și imprimeu Spider-Man, 
mărimi: 74-98 cm

Hanorac  
100% bumbac

băieți, 
cu imprimeu Spider-Man, 

mărimi: 74-98 cm

Compleu
fetițe, 

cu imprimeu 101 Dalmațieni, 
format din: bluză 100% bumbac și colanți, 

mărimi: 74-98 cm

Compleu
băieți, format din: 

body, cu imprimeu și 
pantaloni trening 100% bumbac, 

mărimi: 56-86 cm

Alege să cumperi în siguranță! 
Ai la dispoziție 30 de zile să returnezi produsele cumpărate* HIT!Produsele din broșură pot fi găsite în magazinele noastre, 

marcate cu simbolul



27 lei

38 lei

55 lei

13 lei

65 lei

32 lei

27 lei

Pătură
cu imprimeu în carouri, 
dimensiuni: 130 x 170 cm

Coș 
cu mânere, 

în 2 culori, ø 20-30 cm, 
înălțime: 27,5 cm

Pătură 
cu 2 fețe, 
dimensiuni: 150 x 200 cm

Veioză
cu bază ceramică și 

abajur textil, înălțime bază: 
aproximativ 30 cm, 
înălțime cu abajur: 
aproximativ 47 cm

Plantă artificială 
în ghiveci 
din ceramică, 
dimensiuni: 
15 x 15 x 43 cm

Suport ghiveci 
din ceramică, 

dimensiuni: 
13,5 x 13,5 x 13 cm

Decorațiune 
din macrame 

cu elemente din lemn 
și agățătoare, 

dimensiuni: 59 x 27 x 1,5 cm

diverse  
culori:

   

diverse  
culori:

   

descoperă calitatea,  
         bucură-te de preț

Produsele din broșură pot fi găsite în magazinele noastre, 
marcate cu simbolulofertă valabilă în perioada 20.01.2022 - 2.02.2022

SHHO 094418 TESTEX

SHHO 094418 TESTEX



32 lei

110 lei

32 lei

43 lei10 lei

18 lei

55 lei

Față de masă 
cu imprimeu,  

dimensiuni: 140 x 220 cm

Taburet 
cu husă din macrame 
și picioare din lemn, 
ø 35 cm, înălțime: 43 cm

Pătură 
din bumbac, 

dimensiuni: 130 x 160 cm

Pătură
cu 2 fețe, 
dimensiuni: 
130 x 170 cm

Suport farfurie 
cu 2 fețe

Decorațiune 
din macrame 

cu agățătoare, 
dimensiuni: 
50 x 75 cm

Plantă 
decorativă 
artificială, 
diverse modele, 
lungime: 74-90 cm

diverse  
culori:

   

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

SH025 162889 TESTEX



32 lei

32 lei

55 lei

32 lei

65 lei

32 lei

ușor de  
utilizat

Cană termică
din oțel inoxidabil, 
capacitate: 400 ml

Cană filtrantă Aquaphor
cu indicator pentru înlocuirea filtrului, diverse culori,  
capacitate: 2,8 l, filtrele Aquaphor B15 sunt disponibile  
în magazinele PEPCO 

Sticlă termică
din oțel inoxidabil, 

cu imprimeu, capacitate: 500 ml

Tigaie 
cu înveliș antiaderent, 

mâner ergonomic din plastic, 
potrivită pentru toate plitele, ø 28 cm

Cratiță cu mâner
cu înveliș antiaderent, 
mâner ergonomic din plastic, 
potrivită pentru toate plitele, 
ø 16 cm

Tigaie wok 
cu înveliș antiaderent, 
mâner ergonomic din plastic, 
potrivită pentru toate plitele, 
ø 28 cm

diverse  
culori:

   

diverse  
culori:

    
 

descoperă calitatea,  
         bucură-te de preț

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!


