Culorile
primăverii
descoperă calitatea,
bucură-te de preț

HIT!

SHHO 094418 TESTEX

16lei
Set 2 perne
pentru scaun,
diverse modele,
dimensiuni:
40 x 40 cm

Set 4 pahare

cu model embosat,
diverse culori,
capacitate: 300 ml

21lei

Ofertă valabilă în perioada 21.04.2022 - 4.05.2022 sau în limita stocurilor disponibile.

descoperă calitatea,
bucură-te de preț

ofertă valabilă în perioada 21.04.2022 - 4.05.2022

Borcan

Borcan
cu robinet

din sticlă,
cu capac din lemn,
capacitate: 750 ml – 13 lei,
capacitate: 1,25 l – 16 lei

din sticlă,
cu infuzor pentru fructe,
capacitate: 3,4 l

de la

13lei

32lei

Set 4 pahare

diverse
culori:

cu model embosat,
diverse culori,
capacitate: 300 ml

Carafă

din sticlă,
capacitate: 1,2 l

10lei

21lei

diverse
culori:

32lei

Set 4 pahare

diverse
culori:

cu model embosat,
diverse culori,
capacitate: 320 ml

Bol înghețată

din sticlă,
capacitate: 475 ml

10lei
Set 2 pahare
capacitate: 460 ml

4lei

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

Ghirlandă LED
70 de lumini

alimentare
cu energie
solară

cu panou solar,
lumini albe sau multicolore

32lei

HIT!

32lei

Lampă LED

în suport metalic,
cu mâner, ø 15 cm,
înălțime: 18 cm,
bateriile se
achiziționează
separat

Ghiveci

din plastic, cu insert care
facilitează plantarea și
îngrijirea plantelor, dimensiuni:
22,5 x 22,5 x 42 cm,
insert: 22 x 22 x 17,5 cm

43lei

27lei
Pătură

cu imprimeu,
dimensiuni:
130 x 170 cm
diverse
culori:
SHHO 094418 TESTEX

65lei

diverse
modele:

Ghiveci

SHHO 094418 TESTEX

16lei

Set 2 perne

pentru scaun,
cu benzi pentru prindere,
dimensiuni: 40 x 40 cm

din plastic,
cu insert care facilitează
plantarea și îngrijirea
plantelor, dimensiuni:
26,5 x 26,5 x 50 cm,
insert: 26 x 26 x 20,5 cm

Verifică opiniile despre ofertele noastre,
împărtășește ideile tale

16lei

facebook.com
/pepco.romania

@pepco_ro

Vază

din sticlă reciclată,
dimensiuni: 10 x 17 cm

27lei

Cutie bijuterii
din lemn,
dimensiuni:
22 x 13,5 x 11 cm

Frunze decorative
din plastic, înălțime: 46 cm

10lei

Decorațiune

cu elemente metalice,
înălțime: 43 cm

43lei

diverse
culori:

21lei
Lumânare
parfumată
din soia

65lei

în recipient din sticlă, cu capac,
aromă Black Rose & Oud,
timp de ardere: circa 22 ore,
ø 11 cm, înălțime: 8,5 cm

Măsuță
cafea

pliabilă, din lemn,
ø 37,8 cm,
înălțime: 45 cm

diverse
arome:

Amber & Tonka

Patchouli

Teakwood Amber & Herbs

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

HIT!

de la

16lei

I’m made from

I’m made from

I’m made from

RECYCLED
PLASTIC

RECYCLED
PLASTIC

RECYCLED
PLASTIC

Cutie CURVER

cu mânere și capac, la alegere:
4 l, dimensiuni: 26,8 x 18,6 x 12,4 cm – 16 lei,
11 l, dimensiuni: 36,3 x 27 x 13,8 cm – 21 lei,
17 l, dimensiuni: 36,3 x 27 x 22,2 cm – 27 lei

Mătură
cu mâner
din lemn

Set 3 bureți

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

Perie de vase
din plastic reciclat,
cu mâner
din lemn

7

50
lei

32lei

din celuloză

7

50
lei

din plastic reciclat,
cu mâner din lemn

16lei

16lei

Pămătuf

cu mâner din lemn
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F
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ofertă valabilă în perioada 21.04.2022 - 4.05.2022

21lei
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descoperă calitatea,
O F bucură-te
de preț
S
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Pistol cu
baloane de săpun
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S

include: 170 ml săpun
pentru baloane și
recipient pentru lichid

21lei

Set jucării
de baie 5 piese
Aparat baloane
de săpun

în formă de turn,
săpun pentru baloane inclus,
vârstă recomandată: peste 3 ani,
bateriile se achiziționează separat

55lei

include: undiță și 4 pești,
vârstă recomandată:
peste 3 ani

Set jucării de nisip
6 piese
include: găleată
pentru castel de nisip, sită,
lopată, greblă și 3 forme

21lei

Bărcuță
cu accesorii

38lei

38lei

Set jucării de nisip
8 piese

include: suport în formă de valiză,
lopată, greblă și forme,
vârstă recomandată: peste 3 ani

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

HIT!

BUMBAC
ORGANIC
diverse
culori:

Tricou
100% bumbac

băieți,
cu capse și imprimeu,
mărimi: 80-98 cm

‘organic’
Certified by
CERES-0532 by CERES

10lei

BUMBAC
ORGANIC

diverse
culori:

Pantaloni scurți
100% bumbac
organic

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

13lei

38lei

‘organic’
Certified by
CERES-0532 by CERES

BUMBAC
ORGANIC

BUMBAC
ORGANIC

Tricou
100% bumbac organic

fetițe,
cu volănașe la mâneci și imprimeu,
la alegere: roz, cu buzunar sau alb,
cu prindere la spate, mărimi: 80-98 cm

10lei

diverse
modele:

13lei

Pantaloni scurți
100% bumbac organic
fetițe,
cu șnur în talie și buzunar,
mărimi: 74-98 cm

‘organic’
Certified by
CERES-0532 by CERES

Sac de dormit
100% bumbac
organic

bebeluși,
cu fermoar și imprimeu

Pătură
de înfășat
100% bumbac

bebeluși, cu imprimeu,
dimensiuni: 100 x 100 cm

21lei
diverse
culori:

Alege să cumperi în siguranță!
Ai la dispoziție 30 de zile să returnezi produsele cumpărate*
Tricou
100% bumbac
organic

diverse
culori:

BUMBAC
ORGANIC

fetițe,
cu imprimeu,
mărimi: 104-134 cm

10lei
diverse
modele:

Tricou 100% bumbac

fetițe, cu paiete,
mărimi: 104-134 cm

27lei

16lei

10lei

Rochie

fetițe,
mărimi: 104-134 cm

Tricou
100% bumbac

Salopetă 100% bumbac
fetițe, cu bretele și buzunare,
cu imprimeu, mărimi: 104-134 cm

fetițe, cu volănașe
pe mâneci și imprimeu,
mărimi: 104-134 cm

16lei

diverse
modele:

16lei

Set 2 tricouri 100% bumbac
fetițe, cu imprimeu și uni,
mărimi: 104-134 cm

10lei
Colanți

fetițe, cu imprimeu,
mărimi: 104-134 cm

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

HIT!

BUMBAC
ORGANIC

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

10lei

Set 2 tricouri
100% bumbac
băieți,
cu imprimeu și uni,
mărimi: 104-134 cm

16lei

Set 2 pantaloni
trening 100% bumbac

băieți,
cu șnur în talie și buzunare,
diverse culori în set,
mărimi: 104-134 cm

43lei

6

50 Pantaloni scurți
lei
băieți, cu șnur în talie,
buzunare și imprimeu,
mărimi: 104-134 cm

BUMBAC
ORGANIC

10lei

Tricou 100% bumbac organic

băieți, cu imprimeu, mărimi: 104-134 cm

descoperă calitatea,
bucură-te de preț

ofertă valabilă în perioada 21.04.2022 - 4.05.2022

21lei

diverse
modele:

Tricou 100% bumbac

damă, cu broderie, mărimi: S-XXL

21lei

Tricou
100% bumbac

fete,
cu volănașe pe umeri,
mărimi: 134-170 cm

Tricou sau pantaloni trening
100% bumbac
băieți, cu imprimeu Star Wars,
mărimi: 134-170 cm, la alegere:
tricou – 21 lei,
pantaloni trening – 38 lei

de la

21lei

21lei

Cămașă
100% bumbac

fete,
cu prindere în talie,
mărimi: 134-170 cm

32lei

Pantaloni scurți
denim 100% bumbac
fete, cu talie înaltă și buzunare,
mărimi: 134-170 cm

BUMBAC
ORGANIC

Pantaloni scurți
100% bumbac organic

16lei

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

băieți, cu șnur în talie,
buzunare și imprimeu,
mărimi: 134-170 cm

21lei

colecție pentru PEPCO

32lei

Bluză trening
Cardio Bunny
damă, cu fermoar,
mărimi: XS-XL

Șapcă*
100% bumbac

55lei

damă,
mărime unică,
ajustabilă

43lei

Colanți
Cardio Bunny
damă, scurți,
cu buzunar în talie,
mărimi: XS-XL

Pantaloni scurți
Cardio Bunny
damă, cu imprimeu,
mărimi: XS–XL

43lei
32lei
Borsetă sport

închidere cu fermoar,
cu două buzunare

Pantofi sport*
Cardio Bunny

damă, cu șiret, mărimi: 36-41

65lei

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

Colanți sport
Cardio Bunny

damă,
cu imprimeu, mărimi: XS-XL

55lei

colecție pentru PEPCO

43lei 13lei
Top sport
Cardio Bunny

Set 2 perechi
șosete
Cardio Bunny

damă,
diverse modele în set,
mărimi: 35-38, 39-42

damă,
95% bumbac și 5% elastan,
cu imprimeu,
mărimi: XS-XL

43lei 32lei

Papuci*
Cardio Bunny
mărimi: 36-41

Pantaloni scurți
Cardio Bunny

damă,
95% bumbac și 5% elastan,
cu buzunare și imprimeu,
mărimi: XS-XL

32lei

43lei

Top sport
Cardio Bunny

Pantaloni scurți
Cardio Bunny

damă,
cu imprimeu,
mărimi: XS-XL

damă,
strat dublu,
mărimi: XS-XL

55lei
Colanți sport
Cardio Bunny
damă, cu imprimeu,
mărimi: XS-XL

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

