
16 lei

10 lei
Tricou

la alegere: băieți, 
cu imprimeu 
Bugs Bunny, 

mărimi: 80-98 cm, 
100% bumbac, 

fetițe, cu imprimeu 
The Powerpuff Girls 

sau băieți,  
cu imprimeu Batman, 

mărimi: 104-134 cm

Tricou  
100% bumbac
cu licență, la alegere: 
fete sau băieți, 
mărimi: 134-170 cm

Alături de 
eroii tăi preferați!

All DC characters and elements © & ™
DC Comics. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

THE POWERPUFF GIRLS and all related  
characters and elements © & ™ Cartoon Network.  
WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

HIT!

descoperă calitatea,  
         bucură-te de preț

Ofertă valabilă în perioada 7.04.2022 - 20.04.2022 sau în limita stocurilor disponibile.



10 lei

 de la

21 lei

21 lei

10 lei

16 lei

Tricou 
100% bumbac 

damă, cu imprimeu, 
mărimi: S-XXXL

Tricou 100% bumbac 
fete, 
cu imprimeu, mărimi: 
104-134 cm – 10 lei, 
134-170 cm – 16 lei

Sacoșă textilă 
fete, cu imprimeu, 
dimensiuni: 40 x 36 cm

Tricou 
fetițe, cu imprimeu, 
mărimi: 80-98 cm

Pantaloni scurți  
100% bumbac 
fetițe, cu talie elastică, 
buzunare și imprimeu, 
mărimi: 74-98 cm

THE POWERPUFF GIRLS and all related  
characters and elements © & ™ Cartoon Network.  
WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

descoperă calitatea,  
         bucură-te de preț ofertă valabilă în perioada 7.04.2022 - 20.04.2022

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



10 lei

16 lei

10 lei

16 lei

16 lei

10 lei

16 lei

Tricou 
100% bumbac 

fetițe, cu imprimeu, 
mărimi: 104-134 cm

Pantaloni scurți  
100% bumbac 
băieți, 
cu șnur în talie 
și imprimeu, 
mărimi: 74-98 cm

Tricou 
fetițe, cu imprimeu, 
mărimi: 80-98 cm

Pantaloni scurți 
100% bumbac

fetițe, 
cu talie elastică, 

buzunare și imprimeu, 
mărimi: 74-98 cm

Body 
fetițe, 

cu imprimeu, 
mărimi: 62-92 cm

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

Body* 
băieți, cu imprimeu 
Looney Tunes, 
mărimi: 62-92 cm
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LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

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



16 lei

10 lei

16 lei

21 lei

43 lei

32 lei

Pantaloni scurți   
100% bumbac

băieți, 
cu șnur în talie și imprimeu, 

mărimi: 74-98 cm

Tricou 
băieți, cu imprimeu, 
mărimi: 80-98 cm

Tricou 
100% bumbac 

băieți, 
cu imprimeu, 

mărimi: 134-170 cm

Tricou 
100% bumbac 

bărbați, 
cu imprimeu, 

mărimi: S-XXL

Pantaloni  
trening

bărbați, 
cu imprimeu, 

mărimi: M-XXL

Geantă sport  
cu fermoar, 
dimensiuni: 
38 x 24 x 15 cm

All DC characters and elements © & ™
DC Comics. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

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

21 lei

16 lei

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

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

Tricou 
100% bumbac 

damă, 
cu imprimeu, 

mărimi: S-XXXL

Tricou 
bărbați, 
cu imprimeu, 
mărimi: S-XXL

Pantaloni scurți  
100% bumbac 
băieți, cu șnur în talie 
și imprimeu, 
mărimi: 74-98 cm

Tricou 
băieți,  
cu imprimeu, 
mărimi: 80-98 cm

All DC characters and elements © & ™
DC Comics. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

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



21 lei

16 lei

27 lei

10 lei

32 lei

32 lei

Pijamale 
100%  
bumbac 
fetițe, 
cu imprimeu, 
mărimi: 
92-128 cm

Cămașă 
de noapte  

100% bumbac 
fetițe, cu imprimeu, 
mărimi: 92-128 cm

Cămașă 
de noapte  
100% bumbac 
fete, cu imprimeu, 
mărimi: 134-176 cm

Set 3 perechi șosete* 
damă, cu imprimeu, 
diverse culori în set, 
mărimi: 35-38, 39-42

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

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

Pijamale 
100% bumbac 

fete, cu imprimeu, 
mărimi: 134-176 cm

THE POWERPUFF GIRLS and all related  
characters and elements © & ™ Cartoon Network.  
WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

SHGO 045544 TESTEX

descoperă calitatea,  
         bucură-te de preț ofertă valabilă în perioada 7.04.2022 - 20.04.2022

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



21 lei

43 lei

32 lei

10 lei

32 lei

Pijamale 100% bumbac 
băieți,  
cu imprimeu, 
mărimi: 92-128 cm

Pijamale 
100% bumbac 

bărbați, 
cu imprimeu, 

mărimi: M-XXL

Pijamale 
damă, cu imprimeu, 
setul include: 
tricou 100% bumbac și 
pantaloni scurți, 
mărimi: S-XL

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

Set 3 perechi șosete* 
damă, cu imprimeu, 
diverse culori în set, mărimi: 35-38, 39-42

Pijamale 
100%  
bumbac 
băieți, 
cu imprimeu, 
mărimi: 134-176 cm

All DC characters and elements © & ™
DC Comics. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

SHGO 045544 TESTEX

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



55 lei

55 lei

43 lei

55 lei

43 lei

75 lei

Elefant
din pluș, dimensiuni: 50 x 40 cm, 
vârstă recomandată: peste 12 luni

Jucărie câine sau pisică
interactivă, 

bateriile se achiziționează separat, 
vârstă recomandată: peste 3 ani

Păpușă sirenă 
cu coadă luminoasă 
și accesorii, baterii incluse

Păpușă bebeluș 
cu accesorii medicale, 
stetoscopul include baterii, 
vârstă recomandată: peste 3 ani

Păpușă Barbie Color Reveal  
vopsea care dispare în apă caldă, 
cu diverse elemente care își schimbă 
culoarea în apă rece, include accesorii, 
la alegere: set de petrecere sau de vacanță

Tablă magnetică cu cretă 
Peppa Pig 
include: 3 crete colorate, pix, burete, 
cca. 100 magneți, instrucțiuni ilustrate

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*



65 lei

55 lei

43 lei

65 lei

55 lei

43 lei

Set 10 mașini 
Hot Wheels 

Piscină cu bile 
Fisher-Price 
25 de bile incluse, 

vârstă recomandată: peste 2 ani

Set 8 jucării 
de baie

Pistă Hot Wheels 
set Ghost Garage, 
mașină inclusă în set,  
se poate combina 
cu alte seturi Hot Wheels

Mașină Paw Patrol 
Mighty Pupss 
figurină înclusă în set, 
4 modele disponibile, 
vârstă recomandată: peste 3 ani

Pistol 
cu baloane de săpun 
cu 2 vârfuri interschimbabile, 
236 ml de săpun pentru baloane inclus, 
bateriile se achiziționează separat, 
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*



16 lei

10 lei

21 lei

16 lei

21 lei

16 lei

18 lei

Suport farfurie
dimensiuni: 45 x 30 cm

Pernă 
dimensiuni: 40 x 40 cm

Față de pernă  
100% bumbac 
cu ciucuri, 
dimensiuni: 40 x 40 cm

Pătură 
microfibră, diverse culori, 
dimensiuni: 130 x 170 cm

Decorațiune Dreamcatcher 
dimensiuni: 40 x 20,5 x 1,5 cm

Pernă 
pentru scaun, 

cu benzi de prindere, 
ø 40 cm  

Suport 
ghiveci  
din ceramică, 
ø 14,5 cm, 
înălțime: 11,8 cm

SHHO 094418 TESTEX

diverse  
culori:

       

descoperă calitatea,  
         bucură-te de preț ofertă valabilă în perioada 7.04.2022 - 20.04.2022

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



21 lei

55 lei

21 lei

43 lei

16 lei

18 lei

16 lei

Pătură 
microfibră, diverse culori, 
dimensiuni: 130 x 170 cm Puf  

pliabil, cu spațiu de depozitare, 
dimensiuni: 38 x 38 x 38 cm

Lumânare  
parfumată 
în suport de sticlă, 
diverse arome, timp 
de ardere: aprox. 35 ore, 
ø 13,5 cm, înălțime: 8 cm

Vază 
din sticlă colorată, 
ø 16 cm, înălțime: 23,5 cm

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

Suport 
ghiveci 

din ceramică, ø 15 cm, 
înălțime: 14,5 cm

Cutie pliabilă 
dimensiuni: 30 x 30 x 30 cm

SHHO 094418 TESTEX

diverse arome:

      

diverse  
culori:

   

diverse  
culori:

   

diverse  
culori:

   

diverse  
culori:

   

diverse  
culori:

   

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



21 lei

 de la

38 lei

32 lei

16 lei

10 lei

Puf* 
cu spațiu de depozitare, la alegere: cu imprimeu 
The Powerpuff Girls sau Batman, dimensiuni: 31 x 31 x 31 cm

Pernă 
la alegere: 

cu imprimeu Superman, dimensiuni: 40 x 35 cm – 21 lei 
sau în formă de inimă, cu imprimeu Powerpuff Girls, 

înălțime: 36 cm – 32 lei

Pătură 
microfibră, la alegere: cu imprimeu 
The Powerpuff Girls sau Superman, 
dimensiuni: 130 x 170 cm

Cutie pliabilă 
la alegere: cu imprimeu 

The Powerpuff Girls 
sau Superman, 

dimensiuni: 35 x 35 x 55 cm

Cutie pliabilă 
la alegere: cu imprimeu The Powerpuff Girls sau Superman, 

dimensiuni: 30 x 30 x 30 cm
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THE POWERPUFF GIRLS and all related  
characters and elements © & ™ Cartoon Network.  
WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

All DC characters and elements © & ™
DC Comics. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

SH025 126239 TESTEX

SH025 126239 TESTEX

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!


