descoperă calitatea,
bucură-te de preț

43lei

Draperie

din catifea,
dimensiuni: 135 x 260 cm

SHHO 094418 TESTEX

32lei

Lampă

cu abajur din catifea,
dimensiuni: 17 x 17 x 39 cm

HIT!

www.tuv.com
ID 1111230416:

NOUA

COLECȚIE
Ofertă valabilă în perioada 22.09.2022 - 5.10.2022 sau în limita stocurilor disponibile.

descoperă calitatea,
bucură-te de preț

ofertă valabilă în perioada 22.09.2022 - 5.10.2022

32lei

43lei

Pernă

Draperie

cu husă din catifea,
dimensiuni: 35 x 50 cm

din catifea,
dimensiuni: 135 x 260 cm

SHHO 094418 TESTEX

32lei
Lampă

cu abajur din catifea,
dimensiuni: 17 x 17 x 39 cm

www.tuv.com
ID 1111230416:

Lumânare
parfumată

ø 13,5 cm, înălțime: 8 cm

21lei

Pătură

dimensiuni:
130 x 170 cm

43lei

de la

13lei

Cutie pliabilă

diverse
culori:

32 x 32 x 32 cm – 13 lei,
30 x 30 x 30 cm – 21 lei

SHHO 094418 TESTEX

diverse
modele:
diverse
culori:

Suport ghiveci

din metal,
dimensiuni: 15 x 15 x 50 cm

43lei

Cutie de la

la alegere: 24 x 14 x 10 cm – 8,5 lei,
cu mânere: 27 x 17 x 12 cm – 10 lei,
34 x 20 x 14 cm – 16 lei,
cu capac și mâner: 38 x 24 x 17 cm – 21 lei,
42 x 28 x 19 cm – 27 lei

8

50
lei

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

din sticlă,
ø 14,5 cm, înălțime: 23 cm

55lei

HIT!

Decorațiune de toamnă
Decorațiune dovleac
dimensiuni:
16,5 x 16,5 x 20 cm

32lei

dimensiuni: 48,5 x 41,5 x 7 cm

21lei

10lei

Decorațiune arici

dimensiuni: 11 x 8 x 6 cm

130lei

Puf

dimensiuni: 38 x 38 x 38 cm

Coș

din bambus, la alegere:
21 x 14 x 12 cm – 10 lei,
30 x 18 x 18 cm – 21 lei,
33 x 22 x 20 cm – 27 lei,
36 x 26 x 22 cm – 32 lei,
39 x 29 x 24 cm – 43 lei

de la

10lei

Verifică opiniile despre ofertele noastre,
împărtășește ideile tale

facebook.com
/pepco.romania

@pepco_ro

Set 2 căni

capacitate: 360 ml

21lei
Ceainic
cu încălzitor
de la

16lei

capacitate: 1,5 l

55lei

Veselă

la alegere:
farfurie, ø 21 cm – 16 lei,
bol, ø 15,4 cm – 21 lei,
farfurie, ø 26,5 cm – 27 lei

13lei
Cană

capacitate: 380 ml

Termos

capacitate: 530 ml

38lei

Produsele din broșură pot fi găsite în magazinele noastre,
marcate cu simbolul
Suport de la
prosop
hârtie
înălțime:
28,5 cm

8

50
lei

Set 4 cuțite

oțel inoxidabil, include:
cuțitul bucătarului,
lungime: 20 cm,
cuțit universal, lungime: 20 cm,
cuțit pâine, lungime: 19,5 cm,
cuțit fructe și legume,
lungime: 9 cm

43lei

HIT!

Râșniță piper

înălțime: 30 cm

43lei

Fructieră

din metal, ø 23 cm

16lei
55lei

Scurgător vase

dimensiuni: 46 x 26 x 18 cm

Cutie pâine

din metal,
dimensiuni: 35,5 x 21,5 x 20 cm

85lei

descoperă calitatea,
bucură-te de preț

ofertă valabilă în perioada 22.09.2022 - 5.10.2022

Suport
periuță dinți

16lei

Dozator
săpun lichid

13lei
de la

21lei

Prosop
100% bumbac
la alegere:
50 x 100 cm – 21 lei,
70 x 140 cm – 43 lei

14.HPK.51859 HOHENSTEN HTTI

32lei 43lei
Covoraș baie

SH025 176864 TESTEX

dimensiuni: 50 x 80 cm

Coș de gunoi
capacitate: 10 l

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

HIT!

Mop

cu mâner
telescopic – 27 lei,
rezervă – 13 lei

Accesorii
bucătărie

de la

la alegere:
perie rotundă – 6,5 lei,
perie – 6,5 lei,
perie sticle – 6,5 lei

6

13lei

50
lei

16lei

Accesorii curățenie
perie cu făraș – 16 lei,
pămătuf praf – 16 lei

Coș de gunoi
reciclare selectivă
BranQ

la alegere: pentru hârtie,
sticlă sau plastic, capacitate: 10 l

16lei

Uscător haine Casa Si

dimensiune nepliată: 128 x 63,5 x 128 cm,
dimensiune pliată: 63,5 x 159 x 2,5 cm

85lei

16lei

Cutie

la alegere:
capacitate: 6 l – 16 lei,
capacitate: 13 l – 27 lei

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

Pulover

Jachetă
cu glugă

fetițe,
mărimi: 104-134 cm

38lei

fetițe,
mărimi: 104-134 cm

70lei
Bluză

băieți,
mărimi: 104-134

27lei
Bluză

13lei
65lei

Jachetă cu glugă
băieți,
cu imprimeu Spiderman,
mărimi: 104-134 cm

fetițe,
cu imprimeu Minnie Mouse,
mărimi 104-134 cm

27lei

32lei
Blugi

băieți,
mărimi: 104-134 cm

Pantaloni

fetițe,
cu imprimeu Minnie Mouse,
mărimi 104-134 cm

20

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

16lei

HIT!

Căciulă

fete,
cu imprimeu FlyHigh,
circumferință: 54-56 cm

Hanorac sau
pantaloni trening
100% bumbac
fete,
cu imprimeu FlyHigh,
mărimi: 134-170 cm

Ghiozdan

55lei

cu imprimeu FlyHigh

43lei

Borsetă

fete,
cu imprimeu FlyHigh

Căciulă

băieți,
cu imprimeu FlyHigh,
circumferință:
54-56 cm

32lei

16lei

Set 2 perechi
șosete

băieți sau fete,
cu imprimeu FlyHigh,
mărimi: 31-38

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX

Hanorac sau
pantaloni trening
100% bumbac
băieți,
cu imprimeu FlyHigh,
mărimi: 134-170 cm

10lei 55lei

descoperă calitatea,
bucură-te de preț

ofertă valabilă în perioada 22.09.2022 - 5.10.2022

65lei
Ghiozdan

cu imprimeu Cardio Bunny

Bluză sau
pantaloni trening

damă,
cu imprimeu Cardio Bunny,
la alegere:
bluză sau pantaloni trening,
mărimi: XS-XL
diverse
culori:

110lei

65lei

Jachetă cu glugă
damă,
cu imprimeu Cardio Bunny,
mărimi: S-L

13lei

Set 2 perechi șosete
damă,
cu imprimeu Cardio Bunny,
mărimi:
35-38, 39-42

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

65lei

Încălțăminte sport
damă, cu imprimeu
Cardio Bunny,
mărimi: 36-41
diverse
culori:

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

Geantă sport

Recipient lichide

cu imprimeu Cardio Bunny

55lei

32lei

cu imprimeu Cardio Bunny

HIT!

32lei

Căciulă

damă,
mărime universală

diverse
culori:

65lei

Hanorac sau
pantaloni trening

damă,
cu imprimeu Cardio Bunny,
mărimi: XS-XL

Intertek este un furnizor global de produse calitative.
Certificatul INTERTEK Total Quality confirmă funcționalitatea produselor declarată de producător.
• branț antiaderent
• exterior impermeabil și ușor de curățat

Ghete

la alegere:
fete, mărimi: 32-37 – 55 lei
sau damă, mărimi: 36-41 – 75 lei

• izolație interioară

55lei

• structură înaltă ce oferă stabilitate gleznei
• prindere cu arici sau
fermoar ce facilitează utilizarea în rândul copiilor

Ghete

băieți,
mărimi: 22-32

43lei

55lei
Ghete

băieți,
mărimi: 33-39

Ghete

fetițe,
mărimi: 22-31

43lei

38lei

32lei

Ghete

fete,
mărimi: 32-37

Ghete

Ghete

damă,
mărimi: 36-41

fetițe,
mărimi: 22-31

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

Fii la curent

descoperă calitatea,
bucură-te de preț

43lei
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!

