Colecția
descoperă calitatea,
bucură-te de preț

tropicală

HIT!
diverse
modele:

de la

10lei
Costum de baie

la alegere: pentru băieți, mărimi: 92-128 cm - 10 lei,
pentru fetițe, mărimi: 92-128 cm – 16 lei;
costum de baie 2 piese damă,
mărimi: S-XXL, slip – 16 lei, sutien – 21 lei

Ofertă valabilă în perioada 16.06.2022 - 29.06.2022 sau în limita stocurilor disponibile.

descoperă calitatea,
bucură-te de preț

ofertă valabilă în perioada 16.06.2022 - 29.06.2022
de la

16lei

Sutien sau slip
costum de baie
damă, mărimi: S–XL,
la alegere: slip – 16 lei
sau sutien – 27 lei

de la

21lei

Sutien sau slip costum de baie
damă, cu imprimeu, mărimi: S–XXL, la alegere:
slip cu talie înaltă – 21 lei sau
sutien cu push-up – 27 lei

de la

16lei

diverse
modele:

Sutien sau slip costum de baie

damă, cu imprimeu, mărimi: S–XXL,
la alegere: slip – 16 lei
sau sutien – 21 lei

43lei

Tunică de plajă
100% viscoză

damă, cu decolteu în V,
nasturi și imprimeu,
mărimi: S–XXL

diverse
modele:

Sutien sau slip
costum de baie
damă, cu imprimeu,
mărimi: S–XXL,
la alegere:
slip – 16 lei sau
sutien – 16 lei

16lei

16lei

Produsele din broșură pot fi găsite în magazinele noastre,
marcate cu simbolul
Costum de baie
fetițe, cu imprimeu,
mărimi: 92–128 cm

Boxeri înot

bărbați, cu imprimeu,
mărimi: M-XXL

HIT!

16lei

10lei
Boxeri înot

băieți, cu imprimeu,
mărimi: 92-128 cm

Boxeri înot

21lei

băieți, cu imprimeu,
mărimi: 134-164 cm

10lei

Costum
de baie

fetițe,
cu imprimeu
Minnie Mouse,
mărimi: 80-92 cm

Sutien sau slip
costum de baie
fete, cu imprimeu,
mărimi: 134-146 cm,
la alegere: slip – 10 lei
sau sutien – 10 lei

10lei

16lei
Boxeri înot

băieți,
cu imprimeu Nemo,
mărimi: 80-92 cm

20.HCN.22720 HOHENSTEIN HTTI

Verifică opiniile despre ofertele noastre,
împărtășește ideile tale

facebook.com
/pepco.romania

27lei

@pepco_ro

Prosop de plajă
100% bumbac

cu imprimeu Lilo & Stitch,
Ariel, Mickey Mouse sau
Minnie Mouse,
dimensiuni: 70 x 140 cm

32lei

Prosop de plajă
cu uscare rapidă

21.HCN.48407 HOHENSTEIN HTTI

uni, dimensiuni: 90 x 180 cm

16lei

32lei

Prosop de plajă
microfibră,
cu franjuri și imprimeu,
ø 150 cm

Top

damă, bumbac,
mărimi: S–XXL

diverse
culori:

diverse
modele:

Produsele din broșură pot fi găsite în magazinele noastre,
marcate cu simbolul
Set 200 baloane cu apă

Pistol cu apă

în recipient cu pompă, diverse culori

21lei

3 culori disponibile,
dimensiuni: 42 x 16,5 cm,
capacitate: 1 l de apă,
vârstă recomandată:
peste 3 ani

21lei

43lei

32lei

Jucărie
baloane de săpun

include: paletă ø 34 cm, accesorii,
500 ml lichid pentru baloane,
vârstă recomandată: peste 3 ani

130lei

Piscină gonflabilă

dimensiuni: 210 x 135 x 40 cm,
vârstă recomandată: peste 6 ani

HIT!

Piscină

gonflabilă, cu imprimeu,
ø 100 cm, înălțime: 22 cm, vârstă recomandată: peste 3 ani

27lei

Hamac de apă

perne gonflabile, dimensiuni: 120 x 65 cm,
susține maxim 80 kg,
vârstă recomandată: peste 14 ani

diverse
culori:

Ochelari de soare

damă, mărime universală

21lei

38lei
Sandale*

fetițe,
cu model floral,
mărimi: 22-31

de la

32lei
de la

32lei

Sutien sau slip
costum de baie

damă, uni, mărimi: S–XL,
la alegere: slip – 32 lei sau sutien – 43 lei

Sandale*

fete, cu model floral,
mărimi: 32-37

43lei

Sutien sau slip
costum de baie

damă, cu imprimeu, mărimi: S–XL,
la alegere: slip – 32 lei sau sutien – 43 lei

11-54564 SHIRLEY

21lei
* Stocul și disponibilitatea produselor pot varia în magazinele PEPCO din țară.

Șlapi

damă,
cu model floral,
mărimi: 36-41

32lei

75lei

Pălărie

damă,
cu panglică din dantelă,
mărime universală

Rochie
100% viscoză
damă, cu
decolteu pe umăr,
benzi elastice
și imprimeu,
mărimi: 34-42

Sarong
100% viscoză

damă, cu imprimeu,
variante multiple de prindere,
mărimi: 170 x 116 cm

55lei
Papuci*

damă,
mărimi: 36-41

65lei

Sandale*

38lei

damă,
cu model floral,
mărimi: 36-41

32lei

Geantă de plajă
dimensiuni: 50 x 30 cm

diverse metode
de prindere

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

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

10lei

Set 5 perechi
șosete

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

fetițe, bumbac,
diverse modele în set,
mărimi: 23-30

10lei

Set 4 perechi chiloți
100% bumbac
fetițe, diverse modele în set,
mărimi: 92-128 cm

Pijama 100% bumbac

la alegere: băieți, imprimeu cu biciclete
sau fete, imprimeu cu buline,
mărimi: 134-176 cm
14.HCN.50033 HOHENSTEIN HTTI

21lei

16lei

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

Set 2 boxeri

băieți, cu imprimeu,
diverse modele în set,
mărimi: 98-128 cm

Set 5 perechi
șosete

băieți, bumbac,
diverse modele în set,
mărimi: 31-38

10lei
20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

16lei
Pijama
100%
bumbac

fetițe, cu imprimeu,
mărimi: 92-128 cm

10lei

Set 4 perechi chiloți
100% bumbac
băieți, cu imprimeu,
diverse modele în set,
mărimi: 134-164 cm

20.HCN.19053 HOHENSTEIN HTTI

32lei

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

HIT!

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

16lei

10lei

Rochie
100%
bumbac

Colanți

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

fetițe,
cu imprimeu,
mărimi:
104-134 cm

diverse
modele:

10lei

Tricou
100% bumbac

băieți,
cu buzunar și imprimeu,
mărimi: 104-134 cm

21lei

Pantaloni trening
100% bumbac

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

diverse
modele:

10lei

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

descoperă calitatea,
bucură-te de preț

ofertă valabilă în perioada 16.06.2022 - 29.06.2022
diverse
culori:

Recipient cu pai
Canpol Babies
gradat, cu imprimeu,
cap. 350 ml

27lei

27lei

Set 2 suzete LOVI

diverse culori în set,
vârstă recomandată:
0-3 luni, 3-6 luni sau 6-18 luni

16lei

Pătură bebeluși
100% bumbac
dimensiuni: 75 x 100 cm

16lei
diverse
modele:

Set 3 bavete*

diverse modele în set,
mărime universală
SHH0 1113555 TESTEX

38lei
Înălțător
de baie în
2 trepte

pentru copii,
antiderapant,
cu imprimeu
Mickey & Minnie
Mouse

diverse
culori:

diverse
culori:

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

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

HIT!

8

50
lei

Top
100% bumbac
fetițe, uni,
mărimi: 80-98 cm

diverse
culori:

10lei

10lei

Rochie 100% bumbac

diverse
culori:

Pantaloni scurți
100% bumbac

fetițe, cu imprimeu, mărimi: 74-98 cm

fetițe, cu imprimeu
în dungi și fundițe,
mărimi: 74-98 cm

www.tuv.com
ID 1111240855

18lei

Set 4 jucării
senzoriale
diverse modele
și culori în set

21lei

Compleu
100% bumbac

băieți, format din:
tricou și pantaloni scurți,
cu imprimeu, mărimi: 74-98 cm

Compleu
100% bumbac

băieți,
format din: tricou și salopetă,
cu imprimeu, mărimi: 74-98 cm

38lei

10lei

Pantaloni scurți
100% bumbac

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

diverse
culori:

21lei

55lei

Pătură

pentru animale
de companie,
cu 2 fețe,
dimensiuni: 80 x 100 cm

Pat

pentru animale
de companie, în 2 culori,
pentru interior,
dimensiuni: 60 x 45 x 18 cm

55lei

Geantă transport

pentru animale de companie,
cu fermoar, mâner,
curea reglabilă și panouri
de aerisire, dimensiuni:
52 x 22 x 29 cm

38lei
Covoraș

pentru animale de companie,
cu efect de răcorire, imprimeu
pepene, kiwi sau lămâie,
ø 60 cm

8

50
lei

diverse
modele:

Jucărie

pentru câini

16lei
Jucărie

pentru câini, modele la alegere:
disc zburător, grenadă
sau set: minge și pește

10lei

diverse
modele:

27lei
Lesă
retractabilă
carabină metalică

Bol din silicon

pliabil, ø 14,5 cm

Fii la curent

descoperă calitatea,
bucură-te de preț

Reîncărcare
cartelă

Jucărie

pentru câini, moale,
model pepene, kiwi sau ananas,
ø 17 cm
diverse
culori:

7

50
lei

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!

