
Decor  
inspirat 
din natură

NOUA COLECȚIE 
ÎN CURÂND ÎN MAGAZINE

HIT!

descoperă calitatea,  
         bucură-te de preț

Ofertă valabilă în perioada 24.03.2022 - 6.04.2022 sau în limita stocurilor disponibile.



5 lei

21 lei

Set 2 coșuri 
împletite, dimensiuni:  

10 x 10 x 7,5 cm

Lumânare din soia
cu recipient și capac, arome: 
Amber & Herbs sau Black Rose & Oud, 
timp de ardere: aprox. 22 h, 
ø 11 cm, înălțime: 8,5 cm

Coș 
cu mânere, la alegere:

ø 31 cm, înălțime: 29 cm - 43 lei, 
ø 34 cm, înălțime: 32 cm - 55 lei, 
ø 39 cm, înălțime: 36 cm - 75 lei

43 lei

 de la

Cutie 
cu mânere din bambus, la alegere:

27 x 16 x 12 cm - 16 lei
31 x 21 x 14 cm - 21 lei

35 x 24 x 16 cm – 27 lei

16 lei

 de la

Covor
la alegere: 
uni, ø 100 cm - 65 lei sau 
multicolor, ø 100 cm - 75 lei

65 lei

 de la

Coș împletit
la alegere: simplu, 22 x 14 x 11 cm - 16 lei 
sau cu mânere, 26 x 18 x 13 cm - 21 lei, 
31 x 23 x 15 cm - 32 lei, 36 x 28 x 17 cm - 43 lei

16 lei

 de la

diverse  
culori:

   

          

diverse  
arome:

 Amber & Tonka    Patchouli       Teakwood 

descoperă calitatea,  
         bucură-te de preț ofertă valabilă în perioada 24.03.2022 - 6.04.2022

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



43 lei

13 lei 21 lei
Suport din silicon 

pentru gătit 
cu imprimeu, 

dimensiuni: 40 x 50 cm

Forme de copt 10 buc.  
din silicon, ø 7 cm

Tavă termorezistentă 
include capac din plastic, 
la alegere: 
capacitate: 1,3 l - 27 lei, 
capacitate: 2,25 l - 32 lei27 lei

 de la

Tavă de copt 
cu înveliș antiaderent, la alegere: 
tavă de pâine: 28 x 15,2 x 7,5 cm - 16 lei, 
tavă rotundă, include capac, ø 24 cm - 32 lei, 
tavă dreptunghiulară, include capac, 43 x 29 x 6 cm - 32 lei16 lei

 de la
Platou servire 

dimensiuni: 28,5 x 38 cm, 
include set de 3 ustensile 

pentru brânzeturi

diverse  
culori:

   

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



27 lei

21 lei

27 lei
32 lei

27 lei

32 lei32 lei

Jeggings 
damă, bumbac, 
cu talie elastică, 
mărimi: 36-44

Tricou 
damă, 
cu aplicații, 
mărimi: S-XXL

Colanți
damă, 
mărimi: S-XXL

Tricou 
damă, 
cu aplicații, 
mărimi: S-XXL

Tricou  
100% bumbac 

damă, 
cu imprimeu Looney Tunes, 

mărimi: S-XXL

Tricou  
100% bumbac 

damă, cu imprimeu, 
mărimi: S–XXXL

Cămașă 100% bumbac 
damă, cu decolteu în V, 
cu nasturi și imprimeu, 
mărimi: 36-46

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



21 lei 43 lei

55 lei

32 lei

43 lei
Blugi 
damă, cu talie înaltă și buzunare, 
mărimi: 36-44

Tricou  
100% bumbac 
damă, cu imprimeu, 
mărimi: S-XXXL

Rochie denim 
100% bumbac 
damă, mărimi: 36-44

Cămașă denim  
100% bumbac 

damă, cu decolteu în V, 
cu buzunare și nasturi, 

mărimi: 36-46

Pantaloni 
trening 

damă, 
bumbac, cu buzunare, 

uni, mărimi: S-XXL

diverse  
culori:

   

diverse  
culori:

   

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



43 lei

16 lei

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

16 lei
Tricou  
100%  

bumbac 
fete, cu imprimeu, 

mărimi: 134-170 cm

16 lei

Body 
fete, 

diverse culori, 
mărimi: 134-170 cm

38 lei

Cămașă 
100% bumbac 
băieți, cu guler, buzunar 
și nasturi, uni, mărimi: 
134-170 cm

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

21 lei
Pantaloni trening  
100% bumbac
fete, cu șnur în talie, 
mărimi: 134-170 cm

diverse  
modele:

   

diverse  
modele:

   

descoperă calitatea,  
         bucură-te de preț ofertă valabilă în perioada 24.03.2022 - 6.04.2022

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



32 lei

32 lei
Fustă denim 
fetițe, 
cu imprimeu Minnie Mouse, 
mărimi: 104-134 cm

Rochie 
fetițe, 
cu imprimeu Minnie Mouse, 
mărimi: 104-134 cm 16 lei

Cămașă 
100% bumbac 

băieți,  
mărimi:  

104-134 cm

32 lei
Blugi 
băieți, 
cu imprimeu, 
mărimi: 104-134 cm

10 lei
Tricou  
100% bumbac 
băieți, cu imprimeu, 
mărimi: 104-134 cm

10 lei
Tricou  
100% bumbac 
fetițe, 
cu volănașe și imprimeu, 
mărimi: 104-134 cm

10 lei

Colanți 
fetițe, 95% bumbac 

și 5% elastan, cu imprimeu, 
mărimi: 104-134 cm

diverse  
modele:

   

diverse  
modele:

   

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



8 50 
  

lei

8 50 
  

lei

8 50 
  

lei

6 50 
  

lei

38 lei

21 lei

27 lei

Colanți 
fetițe, 95% bumbac și 
5% elastan, cu imprimeu, 
mărimi: 74-98 cm

Tricou  
100% bumbac 
fetițe, cu imprimeu, 
mărimi: 80-98 cm

Rochie  
fetițe, cu volănașe, 
mărimi: 74-98 cm

Șosete lungi 
fetițe, 
conținut ridicat de bumbac,
mărimi: 0-24 luni

Compleu bebeluși*
fetițe, denim, 
conținut ridicat de bumbac, 
format din: rochie, pantaloni scurți 
și bentiță, mărimi: 62-92 cm 

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

Tricou*  
100% bumbac 

băieți, cu imprimeu, 
mărimi: 80-98 cm

Pantaloni 
băieți, 99% bumbac și 1% elastan, 
cu șnur în talie și buzunare, 
mărimi: 74-98 cm

   

diverse  
modele:

   

diverse  
modele:

   

buzunar 
cu broderie

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*

SGHO045544 TESTEX



13 lei

16 lei
Pistol baloane de săpun  
include: 120 ml lichid baloane de săpun, 
vârstă recomandată: peste 3 ani 43 lei

Set jucării nisip 7 piese
include: cărucior, găleată, 
greblă, lopată, stropitoare și 2 forme

Set jucării nisip 5 piese 
include: mașină, 

greblă, lopată și 2 forme21 lei

Set jucării nisip 6 piese 
include: găleată pliabilă, greblă, 
lopată, stropitoare și 2 forme

32 lei
Set jucării nisip 10 piese
include: găleată în formă de castel, sită, 
greblă, lopată, stropitoare și 5 forme

MAI PUȚIN PLASTIC, 
MAI MULTĂ DISTRACȚIE!
Aceste jucării conțin cu până la 40% 
mai puțin plastic, fiind confecționate 
dintr-un material ecologic. Și copiii au 
grijă de planetă!
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43 lei

Mașină de construcții 
cu lumină și sunet, 
la alegere: excavator, buldozer 
sau basculantă, vârstă 
recomandată: peste 3 ani

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*



10 lei

10 lei

16 lei

65 lei

Veselă
din porțelan, cu imprimeu, la alegere: 
farfurie, ø 19 cm - 10 lei, 
cană, cap. 450 ml - 10 lei, 
bol, ø 14 cm - 10 lei

Cană porțelan 
cu imprimeu, 
cap. 400 ml

Set 24 tacâmuri
cu model, include: 6 linguri, 
6 furculițe, 6 cuțite și 6 lingurițe

Borcan
cu capac din ceramică, cap. 1 l

diverse  
modele:

   

diverse  
modele:

   

descoperă calitatea,  
         bucură-te de preț ofertă valabilă în perioada 24.03.2022 - 6.04.2022



Oferta de Paște

10 lei

13 lei

21 lei

32 lei

16 lei

13 lei

Bol 
din porțelan,

cu imprimeu, ø 14 cm, 
înălțime: 8,7 cm

Bol 
din porțelan, 
cu imprimeu, 

ø 23 cm

Cană 
din porțelan, 
cu imprimeu, 
cap. 350 ml

Farfurie 
din porțelan, 

cu imprimeu, ø 21 cm

Ceașcă cu farfurie 
din porțelan, 
cu imprimeu, cap. 400 ml

Farfurie 
din porțelan,  
cu imprimeu, ø 27 cm



Oferta de Paște

27 lei13 lei

13 lei

13 lei

10 lei

5 lei

21 lei7 50 
  

lei

Set decorațiuni 6 buc.
în formă de ou, cu agățătoare, 
diverse culori în set, ø 6 cm

Decorațiune 
în formă de iepure,   

din porțelan, cu elemente aurii, 
dimensiuni: 11 x 12 x 28 cm

Decorațiune 
în formă de iepure, 
2 modele disponibile, 
dimensiuni: 9 x 6 x 21 cm 
sau 10 x 9 x 16 cm

Decorațiune 
în formă de iepure, 
2 modele disponibile, 
înălțime: 18 cm 
sau 23 cm

Decorațiune 
în formă de ou,   

din ceramică, 
ø 12 cm, înălțime: 16 cm

Suport ghiveci  
din ceramică, ø 11,5 cm, 

înălțime: 12,5 cm

Decorațiune 
cu agățătoare, 
ø 7 cm, înălțime: 11 cm

Decorațiune 
în formă de iepure,   
cu elemente aurii sau argintii, 
dimensiuni: 5 x 5 x 15,5 cm 

diverse  
modele:

   

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!


