Tărâmul
jucăriilor
descoperă calitatea,
bucură-te de preț

HIT!

Cort

cu imprimeu
Paw Patrol sau Peppa Pig,
dimensiuni: 75 x 75 x 90 cm

55lei
diverse
modele

Jucărie baloane
de săpun

model Paw Patrol sau
Peppa Pig, include: 118 ml
lichid pentru baloane, vârstă
recomandată: peste 3 ani

43lei

Ofertă valabilă în perioada 19.05.2022 - 1.06.2022 sau în limita stocurilor disponibile.

descoperă calitatea,
bucură-te de preț

ofertă valabilă în perioada 19.05.2022 - 1.06.2022

75lei

65lei

Păpușă Barbie
cu piscină și accesorii,
vârstă recomandată:
peste 3 ani

Păpușă

cu barcă,
vârstă recomandată:
peste 3 ani

Set plastilină

Corabie de pirați

la alegere: joc salon de coafură sau grătar,
setul include 4 recipiente de plastilină și accesorii

jucărie de baie,
cu elemente mobile
și accesorii,
vârstă recomandată:
peste 12 luni

43lei

55lei

Jucărie pluș*

model Peppa Pig sau George,
înălțime: 50 cm

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

43lei

diverse
modele:

43lei

Păpuşă bebeluş
include: biberon,
bavetă și oliță,
vârstă recomandată:
peste 18 luni

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

HIT!

diverse modele:

55lei

Set Hot Wheels

la alegere: City Downtown Express Car Wash
sau Monster Trucks Launch & Bash,
vehicul inclus, vârstă recomandată: peste 4 ani

65lei

Autobuz

jucărie cu sunet și lumini,
lungime: 45 cm,
baterii incluse,
vârstă recomandată:
peste 3 ani

85lei
Trotinetă

cu 3 roți,
ghidon reglabil pe înălțime,
mânere din spumă,
greutate maximă: 50 kg

diverse modele:

32lei

Set badminton

include: 2 rachete cu lumini, dimensiuni: 26,5 x 29 x 2,5 cm,
și 3 fluturași cu lumini, dimensiuni: 12 x 8,5 x 8,5 cm,
diverse culori, baterii incluse

Jucărie pluș

la alegere: orcă, lungime: 60 cm,
dinozaur, înălțime: 55 cm,
vârstă recomandată: peste 12 luni

55lei

43lei

Dinozaur

jucărie cu sunete si elemente mobile,
dimensiuni: 30,5 x 17,5 cm,
baterii incluse, vârstă recomandată:
peste 3 ani

Verifică opiniile despre ofertele noastre,
împărtășește ideile tale

facebook.com
/pepco.romania

@pepco_ro

diverse
modele:

Carte

pliabilă, desene cu licență Disney,
vârstă recomandată: peste 3 luni

13lei

27lei
Set 2 body

fetițe, 95% bumbac
și 5% elastan, cu
imprimeu Minnie Mouse,
diverse modele în set,
mărimi: 62-92 cm

diverse
modele:

‘organic’

21lei

Certified by USB
TEX2765

10lei

Compleu bebeluși
100% bumbac

Colanți

fetițe, 95% bumbac organic
și 5% elastan,
mărimi: 56-86 cm

fetițe, format din: tricou cu imprimeu
și pantaloni scurți cu broderie, la alegere:
cu imprimeu Marie Cat sau Minnie Mouse,
mărimi: 74-98 cm

Compleu bebeluși
100% bumbac
băieți, format din: tricou și
pantaloni scurți, la alegere:
imprimeu Lilo & Stitch
sau Mickey Mouse,
mărimi: 74-98 cm

27lei

21lei

Set 2 body

diverse
modele:

băieți, 95% bumbac și 5% elastan,
cu imprimeu Mickey Mouse,
diverse modele în set, mărimi: 62-92 cm

Cartonașe

prindere cu sfoară,
desene cu licență Disney,
vârstă recomandată:
peste 3 luni

18lei
diverse
modele:

21lei

băieți, format din:
body cu imprimeu și
pantaloni scurți cu nasturi,
mărimi: 56-86 cm

© Disney

Compleu bebeluși
100% bumbac

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

16lei

HIT!

21lei

diverse
modele:

Pantaloni scurți

Set maiou și
pantaloni scurți
100% bumbac

băieți, cu buzunare și
imprimeu Scooby-Doo,
mărimi: 104-134 cm

băieți, cu imprimeu,
mărimi: 104-134 cm

10lei

Pantaloni scurți

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

diverse
modele:

Tricou 100% bumbac

băieți, cu imprimeu,
mărimi: 104-134 cm

10lei

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

8

50
lei

21lei 16lei

Pantaloni scurți
100% bumbac organic

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

Pantaloni trening

băieți, conținut ridicat de bumbac,
cu șnur în talie și buzunare, uni, mărimi: 104-134 cm

descoperă calitatea,
bucură-te de preț

ofertă valabilă în perioada 19.05.2022 - 1.06.2022

Rochie 100% bumbac

fetițe, cu nasturi,
uni, mărimi: 104-134 cm

21lei

21lei

Compleu
100% bumbac

fetițe, format din: maiou cu imprimeu
și pantaloni scurți uni, mărimi: 104-134 cm

Maiou
100% bumbac

fetițe, imprimeu
cu licență Paw Patrol,
mărimi: 104-134 cm

16lei

16lei
Colanți

fetițe,
95% bumbac și 5% elastan,
cu imprimeu Paw Patrol,
mărimi: 104-134 cm

Pantaloni scurți

fetițe,
98% bumbac și 2% elastan,
cu imprimeu Paw Patrol,
mărimi: 104-134 cm

16lei

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

16lei

HIT!

Pălărie

fete, cu fundă decorativă,
mărime universală

21lei

Pantaloni scurți
100% bumbac

fete, cu șnur colorat și buzunare,
mărimi: 134-170 cm

16lei

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

10lei

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

32lei

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

16lei
Pălărie

fete, cu fundă decorativă,
mărime universală

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

32lei

Rochie
100% bumbac
damă,
cu șnur în talie,
uni, mărimi:
36-44

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

27lei
Pantaloni
scurți
damă,
cu imprimeu,
mărimi: 34-42

32lei
32lei

Pantaloni
100% viscoză

damă, cu talie înaltă,
curea și buzunare,
uni, mărimi: 36-44

27lei
Bluză

damă,
cu imprimeu,
mărimi: S-XXXL

Bluză

damă,
cu decolteu în V,
mărimi: 36-46

32lei

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

HIT!
Pijama

38lei

damă,
formată din: top și pantaloni scurți,
uni, mărimi: S-XL

32lei

Pijama
100% bumbac

bărbați, formată din:
tricou cu buzunar și
pantaloni scurți cu imprimeu,
mărimi: M-XXL

Halat

damă, din satin,
cu imprimeu, mărimi: S/M, L/XL

55lei

38lei
Cămașă
de noapte

8

50
lei

Mască pentru dormit
damă, din satin,
cu imprimeu, mărime universală

damă, din satin,
cu imprimeu,
mărimi: S-XXL

descoperă calitatea,
bucură-te de preț

ofertă valabilă în perioada 19.05.2022 - 1.06.2022

Pijama
100% bumbac

băieți, cu imprimeu Jurassic World,
mărimi: 92-128 cm

21lei

32lei

Pijama
100% bumbac
băieți, cu imprimeu
Jurassic World,
mărimi: 134-176 cm

Bustieră*
2111238 Centexbel

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

8

50
lei

fete, cu bandă elastică
și imprimeu, mărimi:
134-176 cm

13lei

Set 3 perechi șosete*

fete, cu elastan,
cu imprimeu Lilo & Stitch,
diverse modele în set, mărimi: 31-38

© Disney

Set 2 perechi chiloți*

fete, cu imprimeu, diverse modele
în set, mărimi: 134-176 cm

13lei
2111238 Centexbel

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

32lei

Pijama*
100% bumbac

fete, formată din: tricou
cu imprimeu Lilo & Stitch
și pantaloni scurți uni,
mărimi: 134-176 cm

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

HIT!

Pătură

cu imprimeu Mickey Mouse
sau Minnie Mouse,
dimensiuni: 130 x 170 cm

SH025 126239 TESTEX

32lei

16lei

10lei

Coș pliabil

cu imprimeu Mickey Mouse
sau Minnie Mouse,
dimensiuni: 35 x 35 x 55 cm

Cutie pliabilă

32lei

cu imprimeu Mickey Mouse
sau Minnie Mouse*,
dimensiuni: 30 x 30 x 30 cm
* Stocul și disponibilitatea produselor
pot varia în magazinele PEPCO din țară.

Pernă

cu imprimeu Minnie Mouse,
dimensiuni: 45 x 45 cm

32lei

diverse
modele:

Cutie

din bambus, cu imprimeu
Minnie Mouse sau Mickey Mouse,
dimensiuni: 24 x 12 x 7 cm

SH025 126239 TESTEX

diverse modele:

38lei
© Disney

Puf

cu spațiu de depozitare,
cu imprimeu Minnie Mouse sau Mickey Mouse,
dimensiuni: 31 x 31 x 31 cm

Cutie

dimensiuni la alegere:
25 x 15 x 14 cm – 16 lei,
30 x 20 x 16 cm – 27 lei

8

de la

50
lei

16lei

diverse
modele:

Set cercei

6 perechi, la alegere:
aurii sau argintii,
diverse modele în set

13lei

Ramă foto

dimensiune foto: 13 x 18 cm

diverse
culori:

21lei

Lumânare
parfumată

în recipient de sticlă,
cu capac metalic,
diverse arome,
ø 13,5 cm, înălțime: 8 cm

diverse
arome:

diverse
arome:

de la

7

50
lei

Lumânare
parfumată

32lei

în recipient de sticlă,
diverse arome, la alegere:
8 x 8 x 8 cm – 7,5 lei,
10 x 10 x 10 cm – 16 lei,
12 x 12 x 12 cm – 21 lei

Vază

din sticlă,
înălțime: 30 cm

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!

