
16 lei

 de la

32 lei
Covoraș 
de baie 

cu uscare rapidă, 
dimensiuni: 50 x 80 cm

Prosop 
100% bumbac 

la alegere:  
50 x 100 cm – 16 lei  

sau 70 x 140 cm – 32 lei

HIT!

Delicatețe 
naturală

diverse  
culori:

   

diverse culori:

        

Ofertă valabilă în perioada 30.06.2022 - 20.07.2022 sau în limita stocurilor disponibile.

13.HPK.33690 HOHENSTEIN HTTI

SH025 176864 TESTEX

descoperă calitatea,  
         bucură-te de preț



6 50 
 de la

lei

6 50 
 de la

lei

16 lei

13 lei

13 lei

32 lei

Prosop de păr 
100% bumbac 
mărime universală

Dozator 
săpun lichid 
din ceramică, 
cap. 350 ml

Organizator de baie 
cu capac din bambus, 

la alegere: 1 sau 6 compartimente, 
dimensiuni: 11 x 15,5 x 6 cm

Accesorii de baie 
la alegere: 
mănușă, dimensiuni: 21 x 16,5 x 0,5 cm – 6,5 lei, 
burete, ø 10 cm, înălțime: 4 cm – 6,5 lei, 
burete spate, dimensiuni: 68 x 8 x 0,3 cm – 8,5 lei

Accesorii de baie
cu inserții din lemn, la alegere: 

perie de unghii – 6,5 lei, 
perie pentru picioare cu piatră ponce – 8,5 lei, 
perie rotundă, ø 11 cm, înălțime: 3,4 cm – 16 lei, 
rolă de corp, dimensiuni: 15 x 8 x 3,5 cm – 16 lei, 

perie cu mâner lung – 21 lei

Oglindă de baie 
cu cadru din bambus și 

picioare metalice, ø 13 cm

diverse  
culori:

   

descoperă calitatea,  
         bucură-te de preț ofertă valabilă în perioada 30.06.2022 - 20.07.2022

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



8 50 
 de la

lei

21 lei

16 lei 16 lei

Sutien
damă, cu dantelă, 

mărimi: 75A–75D, 80B–80D, 85C, 85D

Chiloți
damă, la alegere: 

brazilieni, mărimi: S-XXL – 8,5 lei, 
cu dantelă – 8,5 lei, 

tanga cu talie înaltă, 
mărimi: S-XL – 10 lei, 

tanga, mărimi: S-XL – 8,5 lei

Sutien sau set 2 perechi chiloți
damă, fără cusături, cu imprimeu în dungi, 

la alegere: sutien, mărimi: S–XL sau chiloți, mărimi: S–XXL

Bustieră sau set 2 perechi chiloți 
damă, fără cusături, la alegere: 
bustieră sport, mărimi: S–XL sau 
chiloți tanga, mărimi: S–XXL

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



13 lei

13 lei

32 lei

32 lei32 lei

27 lei

Set 3 perechi șosete  
damă, 
cu imprimeu Lilo & Stitch, 
diverse modele în set, 
mărimi: 35-38, 39-42

Set 3 perechi șosete  
damă, 
cu imprimeu Mickey Mouse, 
diverse modele în set, 
mărimi: 35-38, 39-42

Pijama  
100% bumbac 

damă, formată din: 
tricou cu imprimeu 
și pantaloni scurți, 

mărimi: S–XL

Cămașă 
de noapte 

100% bumbac 
damă, 

cu imprimeu Lilo & Stitch, 
mărimi: S–XXL

Pijama  
100% bumbac 

damă, 
cu imprimeu Mickey Mouse, 

mărimi: S–XL

Pijama  
100% bumbac 

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

© Disney

©
 D

is
ne

y

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



27 lei

38 lei

10 lei

16 lei

13 lei

13 lei

13 lei

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

Pijama  
fete, 
cu imprimeu Pink Panther, 
mărimi: 134-176 cm

Set 2 perechi șosete  
fete, cu imprimeu Pusheen, 

mărimi: 31-38

Set 2 bustiere*
fete, fără cusături, 
diverse culori în set, 
mărimi: 134-164 cm

Set 2 perechi chiloți* 
fete, fără cusături, 

diverse culori în set, 
mărimi: 134-164 cm

Bustieră* 
fete, cu imprimeu Pusheen, 

mărimi: 134-176 cm

Set 2 perechi chiloți* 
fete, 
cu imprimeu Pusheen, 
diverse modele în set, 
mărimi: 134-176 cm
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HIT!HIT!Produsele din broșură pot fi găsite în magazinele noastre, 
marcate cu simbolul

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI



16 lei

32 lei

18 lei

21 lei

10 lei

16 lei

Colanți
fete, cu imprimeu, 
mărimi: 134-170 cm

Fustă denim
fete, 
cu talie elastică și buzunare, 
mărimi: 134-170 cm

Tricou 100% bumbac
fete, cu imprimeu, 

mărimi: 134-170 cm

Pantaloni trening 
100% bumbac 
băieți, cu șnur în talie, 
buzunare și imprimeu, 
mărimi: 134-170 cm

Tricou 
100% bumbac 

băieți, cu imprimeu, 
mărimi: 134-170 cm

Pantaloni scurți 
100% bumbac 
băieți, cu șnur în talie, 
buzunare și imprimeu, 
mărimi: 134-170 cm

diverse  
culori:

   

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*



21 lei

21 lei

32 lei

27 lei

32 lei

8 50 
 

lei

Fustă 
fetițe, din tulle, 

cu talie elastică, 
mărimi: 104-134 cm

Pantaloni trening 
100% bumbac 
băieți, cu șnur în talie 

și buzunare, uni, 
mărimi: 104-134 cm

Hanorac 
100% bumbac 
fetițe, cu tiv elastic și 
imprimeu Minnie Mouse, 
mărimi: 104-134 cm

Pulover 
100% bumbac 
fetițe, cu aplicații, 
mărimi: 104-134 cm

Hanorac  
băieți, 
cu fermoar și buzunare, 
mărimi: 104-134 cm

Tricou 
băieți, 

cu imprimeu, 
mărimi: 104-134 cm

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*



13 lei

21 lei

21 lei
16 lei

38lei

43 lei

Maiou 
damă, uni, 
mărimi: S-XXL

Tricou 
100% bumbac 
damă, cu decolteu în V, 
uni, mărimi: S-XXL Tricou 

100% bumbac 
damă, cu imprimeu, 

mărimi: S-XXXL

Tricou 
100% bumbac 
bărbați, cu imprimeu, 
mărimi: M-XXL

Jeggings 
damă, 

cu elastic în talie, 
mărimi: 36-44

Pantaloni trening 
damă, cu buzunare, uni, 

mărimi: S–XXL

diverse  
culori:

   

diverse  
culori:

   

diverse  
culori:

   

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!


