
pri 
mă 
 vară

Jachete de

43 lei

 de la

Jachetă parka 
cu glugă
la alegere: fetițe, 
mărimi: 104-134 cm – 43 lei 
sau damă, 
mărimi: 36-46 - 65 lei

descoperă calitatea,  
         bucură-te de preț

Ofertă valabilă în perioada 10.03.2022 - 23.03.2022 sau în limita stocurilor disponibile.



38 lei

43 lei

65 lei
55 lei

43 lei

Blugi 
damă, cu buzunare, 
mărimi: 36-44

Pantofi sport 
mărimi: 36-41

Jachetă parka 
cu glugă   
damă, 
cu fermoar și șnur în talie, 
mărimi: 36-46

Rochie  
damă, 
100% viscoză, 
croială lejeră,
uni, mărimi: 
36-44

Vestă cu glugă 
damă, 
cu fermoar și buzunare, 
mărimi: S-XL

diverse  
culori:

   

descoperă calitatea,  
         bucură-te de preț ofertă valabilă în perioada 10.03.2022 - 23.03.2022



13 lei

10 lei55 lei

32 lei

32 lei 21 lei

8 50 
  

lei

Bluză
damă, 100% viscoză, 
cu decolteu în V 
și imprimeu, 
mărimi: 36-46

Top 
damă, uni, 
mărimi: S-XXL

Tricou 
100% bumbac 
bărbați, uni, 
mărimi: M–XXXL

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

Pantaloni trening 
100% bumbac
bărbați, 
cu șnur în talie, 
mărimi: M-XXL

Tricou  
bărbați, 

100% bumbac, uni, 
mărimi: M-XXXL

Blugi
damă, 
cu buzunare, 
mărimi: 36-44

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



21lei

21 lei

32 lei

32 lei

21 lei 27 lei

6 50 
  

lei

Tricou  
100% bumbac

fetițe, cu volănașe, 
nasturi și imprimeu, 

mărimi: 74-98 cm

Salopetă denim*  
100% bumbac
fetițe, cu volănașe, 
nasturi, curea și imprimeu, 
mărimi: 62-92 cm

Jachetă denim 
fetițe, cu guler, 

închidere cu capse, 
mărimi: 74-98 cm

Salopetă 
100% bumbac
fetițe, 
cu imprimeu Marie, 
mărimi: 62-92 cm

Body  
100% bumbac  

organic
fetițe, 

cu imprimeu Bambi,
mărimi: 62-92 cm

Blugi
fetițe, cu talie 
și manșete elastice, 
mărimi: 74–98 cm

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

diverse  
modele:

   

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

Verifică opiniile despre ofertele noastre, 
împărtășește ideile tale

@pepco_rofacebook.com 
/pepco.romania

Certified by USB 
TEX2765

‘organic’



43 lei

16 lei

32 lei

21 lei

27 lei

6 50 
  

lei

Compleu 100% bumbac
băieți, format din: 
salopetă denim cu buzunar tip marsupiu 
și body cu imprimeu, mărimi: 62-92 cm

Jachetă denim 
100% bumbac
băieți, cu guler, 
buzunare și nasturi, 
mărimi: 74-98 cm

Body  
100% bumbac
băieți, cu nasturi, 
uni, mărimi: 62-92 cm

Cămașă denim  
100% bumbac

băieți, 
mărimi: 74-98 cm

Tricou  
100% bumbac 

băieți, cu imprimeu, 
mărimi: 80-98 cm

Blugi 
băieți,  
cu șnur în talie și buzunare, 
mărimi: 74-98 cm

diverse modele:

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



diverse 
modele:

   

16 lei

10 lei

10 lei

16 lei

43 lei

10 lei

Set 2 colanți 
fetițe, uni, 

diverse culori în set, 
mărimi: 104-134 cm

Jachetă 
impermeabilă 

cu glugă
fetițe, cu buzunare, 

fermoar și imprimeu, 
mărimi: 104-134 cm

Colanți 
 fetițe, cu imprimeu, 
mărimi: 104-134 cm

Tricou 
100% bumbac 
fetițe, cu imprimeu, 
mărimi: 104-134 cm

Colanți
 fetițe, cu imprimeu, 
mărimi: 104-134 cm

Tricou 
100% bumbac
fetițe, cu imprimeu, 
mărimi: 104-134 cm

diverse  
culori 
în set:

   

diverse  
modele:

   

diverse  
modele:

   

descoperă calitatea,  
         bucură-te de preț ofertă valabilă în perioada 10.03.2022 - 23.03.2022



21 lei

16 lei
32 lei

8 50 
  

lei

Pantaloni trening  
băieți, 

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

Blugi 
băieți, 
mărimi: 
104-134 cm

Tricou 
100% bumbac  
băieți, cu imprimeu 
Mickey Mouse, 
mărimi: 104-134 cm

Tricou 
100% bumbac  

băieți, cu imprimeu, 
mărimi: 104-134 cm

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



55 lei

16 lei

21 lei

32 lei

32 lei

32 lei

55 lei

Tricou 
100% bumbac   

băieți, 
cu imprimeu Batman, 

mărimi: 134-170 cm

Bluză 
fete, 

cu imprimeu, 
mărimi: 

134-170 cm

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

Jachetă parka 
100% bumbac

băieți, 
cu glugă și 
buzunare, 

mărimi: 134-170 cm

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

Blugi 
fete, cu buzunare, 

mărimi: 134-170 cm

Hanorac 
100% bumbac 
băieți, cu fermoar, buzunare 
și imprimeu Looney Tunes, 
mărimi: 134-170 cm

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



se aplică periei de spălat vase

10 lei

21 lei

16 lei

27 lei

 de la

16 lei

6 50 
  

lei

6 50 
  

lei
Perie
pentru vase, 
cu dozator 
pentru detergent

Mătură
din plastic reciclat, 

cu agățătoare

Set 2 lavete 
din plastic reciclat

Perie 
din plastic reciclat, 
cu mâner din silicon și agățătoare, 
la alegere: pentru sticle sau vase

Perie cu făraș
din plastic reciclat, 
cu vârf din silicon 
și agățătoare

50% GRS Recycled post-consumer polypropylene,  
certified IDFL 21-328567

58,10% GRS Recycled post-consumer polypropylene,  
certified by NSF C0633449-1

51,70% GRS Recycled post-consumer polypropylene,  
certified by NSF C0633449-1

70,70 % GRS Recycled post-consumer polypropylene,  
certified NSF C0633449-1

85% GRS Recycled post-consumer polyester,  
certified IDFL 21-328459

Cutie
din plastic reciclat, 

închidere cu clip, la alegere: 
 13 l, 35,7 x 29 x 16,9 cm – 27 lei,  

22 l, 39,5 x 29 x 28 cm – 32 lei,  
33 l, 45,5 x 33,5 x 30 cm – 38 lei

se aplică periei de spălat sticle Set mătură 
și făraș  

din plastic reciclat, 
cu agățătoare

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



18 lei 32 lei

65 lei

27 lei

55 lei

10 lei

 de la

Suport ghiveci
din ceramică, 
ø 15 cm,
înălțime: 13 cm

Plantă 
artificială
în ghiveci, ø 12 cm, 
înălțime: 24 cm

Raft
din metal,  
dimensiuni:  
60 x 38 x 12 cm

Lumânare
în suport masiv, ø 15,5 cm, 
înălțime: 7,5 cm

Cutie bijuterii
cu oglindă, dimensiuni: 

26,8 x 14 x 10 cm

Set cutii
din carton, la alegere: 
3 bucăți, A4 – 10 lei, 
2 bucăți, dimensiuni: 
37 x 27 x 18 cm – 10 lei, 
sau 47 x 31 x 32 cm – 16 lei

OEKO-TEX 2015OK0629 AITEX

Lenjerie de pat 
100% bumbac
cu imprimeu, include: 
husă pilotă: 140 x 200 cm și 
față de pernă: 70 x 80 cm

diverse  
modele:

   

sistem de 
închidere:

diverse 
modele:

        

descoperă calitatea,  
         bucură-te de preț ofertă valabilă în perioada 10.03.2022 - 23.03.2022



16 lei

16 lei

32 lei

43 lei

Pernă
pentru scaun, 
cu husă din bumbac 
și benzi de prindere, ø 40 cm

Covor
în stil boho, cu ciucuri colorați, 
dimensiuni: 60 x 90 cm

Pernă
cu husă 100% bumbac, 
dimensiuni: 45 x 45 cm

Față de pernă 
dimensiuni: 40 x 40 cm

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



diverse  
modele:

   

5 lei

10 lei

10 lei

 de la

Cană 
din porțelan, 
capacitate: 320 ml 

Cană 
din porțelan,  
capacitate: 480 ml

Veselă ceramică 
din porțelan, 
cu inserții aurii, la alegere: 
farfurie, ø 18,5 cm - 10 lei, 
bol, ø 13,2 cm - 10 lei, 
ceașcă, 360 ml - 13 lei

Lenjerie de pat 
100% bumbac
cu imprimeu, include: 
husă pilotă: 140 x 200 cm și 
față de pernă: 70 x 80 cm

55 lei

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!

OEKO-TEX 2015OK0629 AITEX


