HIT!
descoperă calitatea,
bucură-te de preț
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43lei

Oală sau tigaie

gama Marble, cu înveliș antiaderent ILAG Granitec,
potrivite pentru toate plitele, la alegere:
oală, ø 16 cm – 43 lei, ø 18 cm – 65 lei, ø 24 cm – 95 lei sau
tigaie, ø 20 cm – 43 lei, ø 24 cm – 55 lei, ø 28 cm – 65 lei

Ofertă valabilă în perioada 24.02.2022 - 9.03.2022 sau în limita stocurilor disponibile.

descoperă calitatea,
bucură-te de preț

ofertă valabilă în perioada 24.02.2022 - 9.03.2022

21lei

Caserolă
ECO CURVER

închidere cu clip, tacâmuri incluse,
potrivită pentru congelare, cuptor
cu microunde și mașină de spălat vase,
din plastic reciclat, la alegere:
formă rotundă, capacitate: 1,6 l sau
dreptunghiulară, capacitate: 1,2 l

Accesorii bucătărie

din silicon, cu mâner din lemn,
la alegere: spumieră, polonic, tel,
lingură, spatulă sau
zdrobitor din oțel inoxidabil

10lei
diverse
culori:
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65lei

Oală

include capac din sticlă cu
orificiu pentru abur, gama Marble,
cu înveliș antiaderent ILAG Granitec,
potrivită pentru toate plitele

Tigaie

gama Marble,
cu înveliș antiaderent ILAG Granitec,
potrivită pentru toate plitele

55lei

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

SHHO 115024 TESTEX

85lei

HIT!

Set 2 draperii

cu inele metalice,
dimensiuni: 135 x 260 cm

Suport ghiveci
din ceramică,
cu imprimeu,
ø 13,5 cm,
înălțime: 13 cm

diverse
culori:

16lei
Suport
ghiveci

din ceramică,
cu imprimeu,
ø 12,5 cm,
înălțime: 10 cm

10lei
diverse
culori:

32lei
Suport
ghiveci

din ceramică,
cu model în relief,
dimensiuni:
18 x 16,5 x 18 cm

Coș de la

cu țesătură decorativă
și mânere, la alegere:
30 x 19 x 17 cm – 21 lei,
33 x 23 x 20 cm – 27 lei,
40 x 28 x 22 cm – 32 lei

21lei

Verifică opiniile despre ofertele noastre,
împărtășește ideile tale

facebook.com
/pepco.romania

@pepco_ro

21

lei

SHHO 094418 TESTEX

Set 2 perdele
Lumânare din soia

aromă Amber & Moss,
în recipient din ceramică cu capac,
timp de ardere: aprox. 35 h,
ø 8 cm, înălțime: 8,5 cm

21lei

18lei

din material transparent,
uni, dimensiuni: 140 x 260 cm

diverse
culori:

4lei

Odorizant cameră

cu bețișoare și ulei parfumat, 30 ml

Suport ghiveci

din piatră,
cu imprimeu,
ø 13,5 cm, înălțime: 13 cm

65lei
Coș

din țesătură, cu mânere,
în 2 culori, ø 28–35 cm,
înălțime: 35 cm

18lei

Suport ghiveci

din ceramică,
ø 14,3 cm, înălțime: 14,6 cm

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

HIT!

Măsuță de cafea
cu picioare din lemn,
ø 35 cm, înălțime: 35,5 cm

diverse
culori:

38lei

diverse
culori:

de la

8

50
lei

Lumânare
diverse
culori:

cu imprimeu, la alegere:
ø 7 cm, înălțime: 10 cm - 8,5 lei sau
ø 7 cm, înălțime: 14 cm - 13 lei

Set 2 perdele

din material transparent,
dimensiuni: 140 x 260 cm

43lei

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

Suport ghiveci

din ceramică,
cu model geometric,
ø 13,5 cm, înălțime: 13 cm

13lei

Suport ghiveci

din ceramică,
cu model geometric,
ø 15 cm, înălțime: 13,5 cm

16lei

descoperă calitatea,
bucură-te de preț

ofertă valabilă în perioada 24.02.2022 - 9.03.2022

NOUA

COLECȚIE

16lei
Tricou

damă, cu tiv oval
și imprimeu,
mărimi: S-XXXL

Cămașă

damă, 100% viscoză,
mărimi: 36-46

Pantaloni

damă, cu buzunare,
mărimi: 36-44

55lei

diverse
modele:

32lei

38lei
Pantaloni

Jachetă

damă, cu guler înalt, buzunare și fermoar,
cu husă practică, mărimi: 36-46

55lei

damă, conținut ridicat de viscoză și elastan,
cu buzunare și imprimeu, mărimi: 36-44

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

HIT!

Hanorac
Bluză

damă,
cu decolteu în V și imprimeu,
mărimi: S-XXL

bărbați,
cu fermoar și buzunare,
în 2 culori, mărimi: M-XXL

32lei

43lei

NOUA

COLECȚIE

Pantaloni trening

bărbați, cu șnur în talie,
buzunare și imprimeu,
mărimi: M-XXL

43lei
diverse
culori:

21lei

Tricou
100% bumbac

bărbați, cu imprimeu,
mărimi: M-XXL

27lei

Tricou
100% bumbac

damă, cu paiete, mărimi: S-XXXL

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

Bluză
100% bumbac

bărbați,
cu licență Marvel,
mărimi: 40-46

32lei

bărbați, cu licență Marvel,
mărimi: M-XXL

43lei

32lei

43lei

Pantaloni trening
100% bumbac

bărbați, cu șnur în talie,
buzunare și licență Marvel,
mărimi: M-XXL

Tricou 100% bumbac
bărbați, cu licență Marvel,
mărimi: S-XXL

32lei

Tricou
100% bumbac

bărbați,
cu licență Marvel,
mărimi: S–XXL

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

HIT!

NOUA

COLECȚIE

21lei

32lei

Jachetă bomber
fetițe, cu fermoar,
buzunare și imprimeu,
mărimi: 104–134 cm

Set 2 tricouri*
100% bumbac

fetițe, cu imprimeu Minnie Mouse,
diverse modele în set, mărimi: 104–134 cm

32lei
Hanorac

băieți,
din bumbac, cu fermoar
și buzunare, în 3 culori,
mărimi: 104-134 cm

Tricou
100% bumbac

băieți, cu imprimeu,
mărimi: 104–134 cm

8

50
lei

diverse
culori:

10lei

Colanți

fetițe,
cu imprimeu,
mărimi: 104-134 cm

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

21lei

Pantaloni trening
100% bumbac

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

descoperă calitatea,
bucură-te de preț

ofertă valabilă în perioada 24.02.2022 - 9.03.2022
Set 2 boxeri

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

băieți, cu licență The Simpsons,
mărimi: 134-176 cm

21lei

21lei

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

Set 2 boxeri

băieți,
cu licență Toy Story, mărimi: 92-128 cm

Sutien

fete,
cu burete și bretele ajustabile,
cu imprimeu, mărimi: 60AA-75A

10lei

Set 2 perechi chiloți

fete, cu bandă elastică și imprimeu,
diverse culori în set, mărimi: 134-164 cm

8

50
lei

BUMBAC
ORGANIC
Colanți*

fetițe,
cu volănașe și fundiță,
mărimi: 56-86 cm

13lei

‘organic’
Certified by CERES
CERES-0532

13lei

10lei

‘organic’

Tricou 100% bumbac organic

Tricou
100% bumbac
organic

Certified by CERES
CERES-0532

fetițe, cu volănașe, prindere la spate
și imprimeu, mărimi: 80-98 cm

fetițe, cu imprimeu,
mărimi: 80-98 cm

27lei

Compleu bebeluși

fetițe, format din:
tricou 100% bumbac organic,
cu volănașe și prindere la spate
și colanți 95% bumbac organic
și 5% elastan, cu licență
Albinuța Maia, mărimi: 74-98 cm

Hanorac*
100% bumbac
organic
băieți, cu fermoar,
licență Tom & Jerry,
mărimi: 74-98 cm

32lei

‘organic’
Certified by CERES
CERES-0532

21lei

Pantaloni trening
100% bumbac organic

băieți, cu șnur în talie și
licență Tom & Jerry, mărimi: 74-98 cm

21lei

Tricou polo
100% bumbac organic
băieți, cu guler,
licență Tom & Jerry,
mărimi: 80-98 cm

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

Compleu bebeluși

10lei

BUMBAC
ORGANIC

băieți, format din:
body 100% bumbac,
colanți și căciuliță,
mărimi: 62-92 cm

32lei

Colanți

fetițe,
cu imprimeu,
mărimi: 74-98 cm

‘organic’
Certified by CERES
CERES-0532

Compleu bebeluși
fetițe, format din: body
100% bumbac organic,
colanți și bentiță
95% bumbac organic
și 5% elastan,
mărimi: 56-86 cm

13lei

38lei

Colanți
100% bumbac organic
băieți, cu talie înaltă și nasturi,
mărimi: 56-86 cm

16lei

BUMBAC
ORGANIC

‘organic’
Certified by CERES
CERES-0532

Body
100% bumbac
organic
băieți, cu imprimeu,
mărimi: 62–92 cm

‘organic’
‘organic’
Certified by USB
USB TEX2765

Certified by USB
USB TEX2765

BUMBAC
ORGANIC

BUMBAC
ORGANIC

Fii la curent

descoperă calitatea,
bucură-te de preț

Reîncărcare
cartelă

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

pepco.romania

@pepco_ro

pepco.ro

Birou
relații clienți
tel.: +4031 630 61 77
e-mail:
info@pepco.ro

* Regulament
disponibil pe www.pepco.ro
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!

