
HIT!

27 lei

 de la

Bluză sau pantaloni trening 100% bumbac
cu imprimeu Looney Tunes, la alegere: 
bluză sau pantaloni trening fetițe sau băieți, mărimi: 104-134 cm – 27 lei, 
bluză sau pantaloni trening băieți, mărimi: 134-170 cm – 32 lei

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

Ofertă valabilă în perioada 11.08.2022 - 24.08.2022 sau în limita stocurilor disponibile.

descoperă calitatea,  
         bucură-te de preț



43 lei

 de la

27 lei

43 lei
Cămașă 
100% viscoză 
damă, 
cu imprimeu 
Looney Tunes, 
mărimi: 36-46

32 lei
Bluză  
100% bumbac 
fete, 
cu imprimeu Looney Tunes, 
mărimi: 134-170 cm

32 lei
Pantaloni 
trening 
100% bumbac 
fete, cu imprimeu 
Looney Tunes, 
mărimi: 134-170 cm

Bluză sau 
pantaloni trening 
100% bumbac
fetițe, 
cu imprimeu Looney Tunes, 
mărimi: 104-134 cm

Pantaloni trening 
sau hanorac

damă, 
cu imprimeu Looney Tunes, 

mărimi: S-XXL, la alegere: 
pantaloni – 43 lei 

sau hanorac – 55 lei

27 lei

 de la

Tricou 
100% bumbac 
damă, 
cu imprimeu Looney Tunes, 
la alegere: cu decolteu în V, 
mărimi S-XXXL – 27 lei sau 
cu model embosat, 
mărimi: S-XXL – 32 lei

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

diverse  
modele:

diverse  
modele:

descoperă calitatea,  
         bucură-te de preț ofertă valabilă în perioada 11.08.2022 - 24.08.2022



27 lei

16 lei
Bluză 
100% bumbac 
băieți, 
cu imprimeu Looney Tunes, 
mărimi: 104-134 cm

21 lei

 

Bluză 
100% bumbac
băieți, cu imprimeu 
Looney Tunes,  
mărimi: 134-170 cm

32 lei
Pantaloni 
trening 
100% bumbac 
băieți, 
cu imprimeu Looney Tunes, 
mărimi: 134-170 cm

16 lei

 de la

Bluză 100% bumbac 
fete, cu imprimeu Looney Tunes, 

la alegere: 104-134 cm – 16 lei 
sau 134-170 cm – 21 lei

32 lei
Bluză  
100% bumbac
băieți, 
cu imprimeu Looney Tunes, 
mărimi: 134-170 cm

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

Bluză sau  
pantaloni trening 
100% bumbac 
băieți, 
cu imprimeu Looney Tunes, 
mărimi: 104-134 cm

diverse  
modele:

diverse  
modele:

diverse  
modele:

diverse  
modele:

diverse  
modele:

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



16 lei
Jucărie pluș* 
la alegere: 
Sylvester 
sau Tweety

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

   

10 lei

 de laColanți 100% bumbac
bebeluși, cu imprimeu Looney Tunes, 

la alegere: fetițe, mărimi: 56-86 cm – 10 lei 
sau băieți, mărimi: 62-92 cm – 13 lei

38 lei
Set bebeluși

fetițe, 
include: 

hanorac 100% bumbac 
și colanți, 

cu imprimeu Looney Tunes, 
mărimi: 74-98 cm

43 lei

Set bebeluși 
100% bumbac 
băieți, include: 
bluză sau pantaloni 
cu imprimeu Looney Tunes, 
mărimi: 74-98 cm

16 lei
Body 
la alegere: 
pentru băieți sau fetițe, 
cu imprimeu Looney Tunes, 
mărimi: 62-92 cm

16.HBD.79596 HOHENSTEIN HTTI

2015OK0629 AITEX21 lei

Pernă* 
bebeluși, cu husă 100% bumbac și 
imprimeu Looney Tunes, 
dimensiuni: 33 x 24 cm

cu 2 fețe

www.tuv.com  
nr TP 50540592

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

diverse  
modele:

   

diverse  
modele:

   

Verifică opiniile despre ofertele noastre, 
împărtășește ideile tale

@pepco_rofacebook.com 
/pepco.romania



21 lei

 de la
Set 2 

perechi 
boxeri 

băieți, cu imprimeu Looney Tunes, 
 la alegere: 92-128 cm – 21 lei 

sau 134-176 cm – 27 lei

32 lei
Pijama 100% bumbac 
băieți, cu imprimeu Looney Tunes, 
mărimi: 92-128 cm

Set 2 perechi 
șosete 

băieți, 
cu imprimeu Looney Tunes, 

la alegere: 23-30 – 8,5 lei 
sau 31-42 – 10 lei

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

38 lei
Pijama 100% bumbac
băieți, cu imprimeu Looney Tunes, 
mărimi: 134-176 cm

32 lei
Pijama 

100% bumbac 
fetițe, cu imprimeu 

Looney Tunes, 
mărimi: 92-128 cm

38 lei
Pijama

100% bumbac 
fete, 

cu imprimeu Looney Tunes, 
mărimi: 134-176 cm

SHGO 045544

17.HCN.25884

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

8 50 
 de la

lei

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



55 lei

Ghiozdan 
un singur compartiment, 

dimensiuni: 29 x 40 x 15 cm

Rucsac 
dimensiuni: 
34 x 43,5 cm

Set 2 pixuri 
diverse modele

21 lei
Agendă A5 

80 de file

38 lei

Trusă cosmetică 
dimensiuni: 17 x 11 x 10 cm

13 lei
Penar 
cu 2 compartimente 
și fermoar

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

7 50 
  

lei

6 50 
  

lei

diverse  
modele:

   

diverse  
modele:

      

diverse  
modele:

   

diverse  
modele:

   

descoperă calitatea,  
         bucură-te de preț ofertă valabilă în perioada 11.08.2022 - 24.08.2022



32 lei

32 lei

Recipient 
din metal, 
capacitate: 500 ml

21 lei

Penar 3D 
2 compartimente

21 lei

Set rechizite 
include: penar din metal, 
caiet A4, stilou, 
6 creioane colorate, creion, 
radieră, ascuțitoare și riglă

10 lei
Caiet A5

80 file

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

Jucărie pluș 
înălțime: 30 cm,
diverse modele 32 lei

Recipient prânz 
dimensiuni: 
26 x 11,5 x 24 cm

diverse  
modele:

      

diverse  
modele:

   

diverse 
modele:

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



43 lei
Set pătură și pernă
include: 
pătură, dimensiuni: 130 x 170 cm, 
pernă, dimensiuni: 40 x 40 cm

65 lei

Set lenjerie pat 100% bumbac 
include: cearceaf pentru pilotă, 

dimensiuni: 140 x 200 cm 
și față de pernă, 

dimensiuni: 70 x 80 cm

10 lei
Cutie pliabilă 

dimensiuni: 30 x 30 x 30 cm

21 lei
Pernă 
dimensiuni: 
40 x 40 cm

16 lei
Coș pliabil

dimensiuni: 
35 x 35 x 55 cm

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

SH025 179771 TESTEX

SH025 179771 TESTEX

2015OK0629 AITEX

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



5 lei

 de la

5 lei
Set notițe adeziv 
cu imprimeu, 
diverse modele

Caiet 
la alegere: 
A5, 80 file – 5 lei, 
A4, 100 file – 10 lei 43 lei

Rucsac 
un compartiment, 
dimensiuni: 
38,5 x 29 x 18 cm

Set 3 pixuri 
cu figurine, 
diverse modele 
și culori

5 lei
Set rechizite 
5 buc. 
include: stilou, creion, 
radieră, ascuțitoare și riglă

Rucsac 
dimensiuni: 
33 x 43 x 0,2 cm

85 lei
Ghiozdan 
2 compartimente, 
dimensiuni: 
38 x 27 x 15 cm

3 lei
Set radiere 

diverse modele, 3 buc.

Penar 

8 50 
 

lei

8 50 
 

lei

6 50 
 

lei

diverse  
modele:

    
  

diverse  
modele:

    
  

diverse  
modele:

    
  

diverse  
modele:

    
  

diverse  
modele:

   

diverse 
modele:

   

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



3 lei

10 lei

Carioci 
cu 2 capete 
diverse grosimi

10 lei
Trusă 

geometrie 9 buc. 
include: creion mecanic, compas, 
radieră, 2 echere, riglă și raportor

Recipient 
din metal

16 lei

Set 
creioane 
colorate 
36 buc.

Caiet A5 
60 file, la alegere: 
tip matematică sau dictando

Acuarele 
21 culori 

pensulă 
inclusă în set

65 lei
Lampă LED 
cu braț flexibil, 
senzor de aprindere și stingere, 
dimensiuni: 20,6 x 11 x 33,5 cm

6 50 
 

lei

8 50 
 

lei

descoperă calitatea,  
         bucură-te de preț ofertă valabilă în perioada 11.08.2022 - 24.08.2022



27 lei

16 lei

27 lei

32 lei

Rochie 
fetițe, 
mărimi: 
104-134 cm

Bluză 100% bumbac 
băieți, stil polo, 
mărimi: 104-134 cm

Blugi 
băieți, 

mărimi: 104-134 cm

Cămașă 
100% bumbac

băieți, 
mărimi: 116-134 cm

32 lei
Pantaloni 
băieți, 
mărimi: 104-134 cm

16 lei
Fustă* 

fetițe, 
mărimi: 

104-134 cm

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

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



21 lei

18 lei

21 lei

Încălțăminte 
prindere cu arici, la alegere: 
fete, mărimi: 32-36 sau 
băieți, mărimi: 33-36

27 lei
Încălțăminte 
prindere cu arici, 
fete, mărimi: 22-31 sau 
băieți, mărimi: 22-32

Colanți 
fete, 
mărimi: 
134-170 cm

Tricou 
100% bumbac  
fete, mărimi: 134-170 cm

27 lei
Pantaloni 

băieți, 
mărimi: 134-170 cm

16 lei

Bluză 
100% bumbac  

băieți, cu imprimeu, 
mărimi: 134-170 cm

diverse  
modele:

   

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!


