
21 lei

21 lei

10 lei

Set 2 cutii 
pliabile, din catifea, 
2 culori disponibile, 

dimensiuni: 40 x 20 x 20 cm

Set 10 umerașe  
cu husă din catifea, 
4 culori disponibile, 

dimensiuni: 42 x 23 x 0,5 cm

Coș 
din material ușor și pliabil, 
cu imprimeu, 2 modele disponibile, 
ø 40 cm, înălțime: 55 cm

Toate 
la locul lor! HIT!

Ofertă valabilă în perioada 3.02.2022 - 9.02.2022 sau în limita stocurilor disponibile.

descoperă calitatea,  
         bucură-te de preț



10 lei

43 lei

27 lei

27 lei

16 lei
Ramă foto
din ceramică, 
pentru poză cu 
dimensiunea: 13 x 18 cm

Decorațiune perete
din metal, 
dimensiuni: 28 x 39 x 1 cm

Suport farfurie
ø 38 cm

Odorizant cameră 
cu suport ceramic, bețișoare 
și 100 ml de ulei, aromă de    
Camomile & White tea

Bol 
împletit, 
ø 35 cm, 

înălțime: 12 cm

descoperă calitatea,  
         bucură-te de preț ofertă valabilă în perioada 3.02.2022 - 9.02.2022

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



16 lei

21lei

55 lei

65 lei
8 50 lei

Puf 
pliabil, cu spațiu de depozitare și capac, 

ø 38 cm, înălțime: 32 cm

Cutie 
pliabilă, 
dimensiuni: 
33 x 33 x 33 cm

Covor*
cu model geometric, 
dimensiuni: 80 x 120 cm

Suport farfurie
ø 38 cm

Husă de pernă  
100% bumbac

cu ciucuri, 
dimensiuni: 40 x 40 cm

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

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



21 lei

10 lei

21 lei

43 lei

8 50 lei 8 50 lei

Body* 
damă, din dantelă, 
cu decupaj la spate 
și bretele elastice, 
mărimi: S-XL

Sutien
damă, din dantelă, 
mărimi: 75 A-D, 
80 B-D, 85 C-D

Chiloți
damă, 
cu dantelă, 
mărimi: S-XXL

Chiloți 
damă, cu dantelă, 
mărimi: S-XXL

Chiloți 
damă, 
cu dantelă și imprimeu, 
mărimi: S-XXL

Sutien
damă, 
din dantelă, 
cu burete, 
mărimi: 75 A-D, 
80 B-D, 85 C-D

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

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

Verifică opiniile despre ofertele noastre, 
împărtășește ideile tale

@pepco_rofacebook.com 
/pepco.romania



10 lei

21 lei

21 lei

13 lei

8 50 lei

Set 2 perechi chiloți*
damă, din dantelă, cu broderie, 

o pereche roșie și o pereche neagră, 
mărimi: S-XXL

Chiloți
damă, 
din dantelă, 
mărimi: S-XL

Chiloți 
damă, din dantelă,
cu talie înaltă, 
mărimi: S-XXL

Chiloți
damă, cu dantelă, 
mărimi: S-XXL

Sutien
damă, din dantelă, 
balconette, mărimi: 
75 A-D, 80 B-D, 
85 C-D

*Stocurile și disponibilitatea 
produselor pot varia 

 în magazinele PEPCO din țară.

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



32 lei

43 lei

21 lei

55 lei

Cămașă 
de noapte 

damă, 
cu imprimeu 

Mickey & Minnie Mouse, 
mărimi: S-XXL

Cămașă de noapte 
100% bumbac 
damă, cu imprimeu, mărimi: S-XXL

Pijama 100% bumbac 
damă, formată din: 
bluză cu nasturi și pantaloni scurți, 
cu imprimeu, mărimi: S-XL

Pijama 
damă, 

din satin, formată din: 
bluză cu nasturi 

și pantaloni scurți, 
mărimi: S-XL

10 lei
Set 3 perechi șosete
damă, cu imprimeu 
Mickey & Minnie Mouse, 
mărimi: 35-38, 39-42

10 lei

16 lei

Set 2 perechi 
șosete

bărbați, bumbac, 
mărimi: 39-46

Boxeri
bărbați, cu imprimeu, 

în cutie de cadou, mărimi: S-XXL

descoperă calitatea,  
         bucură-te de preț

SHGO 045544 TESTEX

SHGO 045544 TESTEX

18.HCN.35837.HOHENSTEIN HTTI

diverse  
modele:

   

ofertă valabilă în perioada 3.02.2022 - 9.02.2022
Produsele din broșură pot fi găsite în magazinele noastre, 

marcate cu simbolul



27 lei

13 lei

21 lei

32 lei

13 lei

21 lei

10 lei
8 50 lei

Tavă de copt 
în formă de inimă, 

cu înveliș antiaderent 
și bază detașabilă, 

dimensiuni: 26,5 x 7,5 cm

12 forme 
pentru brioșe*
din silicon, în formă de inimă

Spatulă
din silicon, 

cu mâner de lemn 
și imprimeu

Cană 
din porțelan, 
diverse modele, 
în cutie de cadou, 
capacitate: 400 ml

Set 2 căni*
din porțelan, cu imprimeu, 
capacitate: 450 ml

Cană 
din porțelan, 
cu imprimeu Mickey & Minnie Mouse, 
capacitate: 420 ml

Cană 
din porțelan, cu mâner în formă de inimă, 
capacitate: 490 ml

Cană 
din sticlă, cu imprimeu, linguriță din metal și capac, 
capacitate: 480 ml

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

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



27 lei

 de la Tricou  
100% bumbac
damă, 
mărimi: S-XXL, 
la alegere: 
cu licență 
Pooh & Pals – 27 lei 
sau cu paiete 
și imprimeu 
Daisy – 32 lei

65 lei
Jachetă cu glugă

damă, 
cu fermoar și buzunare, mărimi: 36-46

55 lei

Blugi 
damă, 
cu buzunare și 
aspect deteriorat, 
mărimi: 36-44

43 lei

Blugi 
damă, cu elastan 
și buzunare, 
mărimi: 36-44

16 lei

Tricou  
100% bumbac 
cu imprimeu, la alegere: 
pentru bărbați, mărimi: M-XXL 
sau damă, mărimi: S-XXL

55 lei
Blugi 
bărbați, 
cu buzunare și șnur în talie, 
mărimi: 32-38

43 lei
Cămașă 
damă, 100% viscoză, 
cu nasturi și licență Bambi, 
mărimi: 36-46

38 lei
Bluză sport
damă, în 2 culori, 

mărimi: S-XXL

SH020 157158 TESTEX

damă, 
diverse  
culori:

   

diverse  
culori:

   

   

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

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



32 lei
32 lei

21 lei
Pantaloni trening

fetițe, cu șnur în talie, în 2 culori, 
mărimi: 104-134 cm

32 lei
Hanorac

fetițe, cu fermoar, 
în 2 culori, mărimi: 

104-134 cm

32 lei

Trening  
100% bumbac
băieți, format din: 
bluză și pantaloni, 
cu licență Pooh & Pals, 
mărimi: 74-98 cm

Compleu 
100% bumbac

băieți, format din: 
body și salopetă cu buzunar, 

cu imprimeu Mickey Mouse, 
mărimi: 56-86 cm

Rochie 
fetițe, cu imprimeu la alegere: 
Minnie Mouse sau Doamna și Vagabondul, 
mărimi: 74-98 cm

32 lei
Compleu din 3 piese
fetițe, format din:  
căciuliță, body 100% bumbac și colanți, 
cu imprimeu Minnie Mouse,  
mărimi: 62-92 cm

diverse  
imprimeuri:

   

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

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



43 lei

Pantaloni  
trening  

100% bumbac
fetițe, 

cu buzunar tip marsupiu 
și licență Zombie Dash, 

mărimi: 104-134 cm

21 lei
Tricou  

100% bumbac
băieți, 

cu licență Zombie Dash, 
mărimi: 104-134 cm

55 lei
Hanorac 

 100% bumbac
fetițe, cu fermoar 

și licență Zombie Dash, 
mărimi: 104-134 cm

21 lei

Bluză
băieți, 
cu licență Zombie Dash, 
mărimi: 104-134 cm

43 lei

Pantaloni trening
băieți, 

cu buzunare și șnur în talie, 
cu licență Zombie Dash, 

mărimi: 104-134 cm

43 lei
Pantaloni trening 
băieți, cu buzunare, 
șnur în talie și licență Zombie Dash, 
mărimi: 104-134 cm

43 lei
Hanorac
băieți, 
cu licență Zombie Dash, 
mărimi: 104-134 cm 32 lei

Colanți
fetițe, cu licență Zombie Dash, 
mărimi: 104-134 cm

diverse  
culori:

   



43 lei

32 lei

Pantaloni sau bluză 
băieți, 

cu licență Zombie Dash, 
mărimi: 74-98 cm

32 lei
Pantaloni  

trening
băieți, cu buzunare 

și licență Zombie Dash, 
mărimi: 74-98 cm

43 lei

Hanorac
fetițe, cu fermoar 
și licență Zombie Dash, 
mărimi: 74-98 cm

32 lei
Pantaloni trening

fetițe, 
cu buzunar tip marsupiu și 

licență Zombie Dash, 
mărimi: 74-98 cm

Hanorac
băieți, cu fermoar 

și licență Zombie Dash,
mărimi: 74-98 cm

32 lei

Pantaloni  
trening 
băieți, 
cu buzunare și 
licență Zombie Dash,  
mărimi: 74-98 cm



21 lei
Set 2 cutii 

pliabile, din catifea, 
dimensiuni: 40 x 20 x 20 cm

21 lei
Coș

din material ușor, 
pliabil, cu imprimeu, 

ø 40 cm, înălțime: 55 cm

10 lei
Set 10 umerașe
cu husă din catifea, 
dimensiuni: 42 x 23 x 0,5 cm

crestături pentru 
bretele înguste

suprafață 
anti-alunecare

cârlig 
rotativ

diverse  
culori:

   

diverse  
culori:

   

diverse  
culori:

    
    

   

ZONĂ 
DE AGĂȚAT 
ACCESORII

PLIABIL, 
PENTRU MAI MULT SPAȚIU 

ÎN GARDEROBA TA!

CU SISTEM 
DE ÎNCHIDERE 

PRACTIC! 

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!


