
Bluză călduroasă
diverse modele și culori, la alegere: 

fetițe, mărimi: 104-134 cm – 21 lei, 
bărbați, mărimi: M-XXL - 43 lei 

sau damă, mărimi: S-XXL - 43 lei

21 lei

 de la

Toamnă
călduroasă

HIT!

descoperă calitatea,  
         bucură-te de preț

Ofertă valabilă în perioada 6.10.2022 - 19.10.2022 sau în limita stocurilor disponibile.



43 lei

21 lei

32 lei

21 lei

21 lei

21 lei

Bluză călduroasă
damă, cu imprimeu, 
mărimi: S-XXL

Bluză călduroasă
fetițe, cu imprimeu, 
mărimi: 104-134 cm

Bluză călduroasă
fete, cu imprimeu, 
mărimi: 134-170 cm

Bluză 
călduroasă
fetițe, 
mărimi: 74-98 cm

Bluză călduroasă
fetițe, cu imprimeu, 
mărimi: 74-98 cm

Bluză călduroasă
băieți, cu imprimeu, 
mărimi: 74-98 cm

descoperă calitatea,  
         bucură-te de preț ofertă valabilă în perioada 6.10.2022 - 19.10.2022

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



32 lei

27 lei

38 lei
38 lei

55 lei27 lei

21 lei

16 lei

Pulover
damă, 
mărimi: S-XXL

Bluză 
damă, uni, 

mărimi: S-XXXL

Colanți
damă, uni, 
mărimi: S-XXL

Cămașă 
100% viscoză
damă, 
cu imprimeu, 
mărimi: 36-46

Hanorac
damă, 

cu imprimeu Looney Tunes, 
mărimi: S-XXL

Fular
damă, 

dimensiuni: 
230 x 25 cm

Căciulă
damă, 
mărime universală

Mănuși
damă, 

mărime universală

tiv lung 
la spate

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



38 lei

16 lei

16 lei

Șervețele umede 
50 buc.

Salopetă călduroasă 
la alegere: 
pentru fetițe sau băieți, 
mărimi: 56-80 cm

Pantaloni 
100% bumbac* 
băieți, 
diverse modele, 
mărimi: 74-98 cm

Colanți
fetițe, 
mărimi: 74-98 cm

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

6 50 
 de la

lei

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



43 lei

18 lei

16 lei

38 lei

32 lei

27 lei

38 lei

Colanți 
fetițe, 
mărimi: 
104-134 cm

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

Pulover
băieți, 

mărimi: 104-134 cm

Blugi 
băieți, 
mărimi: 
104-134 cm

Blugi 
fete, 

mărimi: 134-170 cm

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

Pantaloni trening 
băieți, cu imprimeu, 
mărimi: 134-170 cm

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



43 lei

21 lei

18 lei

18 lei

32 lei

Hanorac 
fete, cu imprimeu Mickey Mouse, 

mărimi: 134-170 cm

Bluză 
100% bumbac  
fete, 
cu imprimeu Minnie Mouse, 
mărimi: 134-170 cm

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

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

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

Tricou 
100% bumbac
damă, 
cu imprimeu Mickey Mouse, 
mărimi: S-XXXL

imprimeu 
pe față

8 50 
  

lei

descoperă calitatea,  
         bucură-te de preț ofertă valabilă în perioada 6.10.2022 - 19.10.2022

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



16 lei

32 lei

18 lei

32 lei

27 lei

27 lei

85 lei

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

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

Bluză 
100% bumbac 
băieți, 
cu imprimeu Mickey Mouse, 
mărimi: 104-134 cm

Pantaloni trening 
băieți, cu imprimeu Mickey Mouse, 
mărimi: 104-134 cm

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

Pantaloni trening 
100% bumbac 

băieți, cu imprimeu, 
mărimi: 104-134 cm

Jucărie tarantulă
cu telecomandă, 
vârstă recomandată: peste 3 ani, 
bateriile se achiziționează separat

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



16 lei

5 lei

16 lei

4 lei

5 lei

32 lei

5 lei

 de la

Lanternă LED 
model Halloween, 

dimensiuni: 8 x 8 x 22 cm, 
bateriile se achiziționează separat

Mini ghirlandă LED 
model Halloween, 12 lumini, 

diverse modele, lungime: 195 cm, 
bateriile se achiziționează separat

Decorațiune 
Halloween 
dimensiuni: 6,6 x 4,8 x 1,6 cm

Suport lumânări 
Halloween 
diverse modele 
 ∅ 14 cm, înălțime: 14 cm

Mască  
Halloween 
diverse modele, 
dimensiuni: 
19,5 x 15,5 cm, 
17 x 11,5 cm sau 
20 x 10,5 cm

Pălărie 
vrăjitoare 

∅ 38 cm, 
înălțime: 38 cm

Costum  
Halloween 
la alegere: rochie cu imprimeu, 
pentru 3-4 ani, 5-6 ani sau 7-8 ani 
sau costum dinozaur, 
mărime universală

Accesorii 
Halloween 
la alegere: 
bentiță sau mască, 
dimensiuni: 
20,3 x 22,3 cm sau 
19 x 24 – 5 lei sau 
 perucă, ∅ 29 cm – 10 lei

diverse  
modele:

8 50 
  

lei

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*



27 lei

27 lei

21 lei

Lumânări 
30 buc.
cu aromă de dovleac

10 lei

 de la

38 lei

 de la

Odorizant 
cameră 
150 ml ulei, 
diverse arome 
și culori

Lumânare 
în formă de dovleac, dimensiuni: 
∅ 8,5 cm, înălțime: 8,5 cm – 10 lei 
sau ∅ 12 cm, înălțime: 11,5 cm – 21 lei

Lumânare
în formă de dovleac, 
∅ 13,6 cm, înălțime: 12 cm

Lumânare parfumată 
diverse culori și arome, 

∅ 13,5 cm, înălțime: 8 cm

Felinar 
din lemn, cu panouri din sticlă, 
dimensiuni: 12 x 12 x 30 cm – 38 lei, 
18 x 18 x 45,5 – 55 lei

HIT!

alte variante:

alte variante:

8 50 
  

lei

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*



27 lei

27 lei

38 lei

10 lei

32 lei

Suport ghiveci
la alegere: 
∅ 15,4 cm, înălțime: 15,8 cm 
sau ∅ 17 cm, înălțime: 15 cm Vază

din ceramică, 
∅ 12 cm, 
înălțime: 22,5 cm

Față de masă
dimensiuni: 140 x 240 cm

Suport farfurie
dimensiuni: 30 x 45 cm

Set 3 oglinzi 
∅ 25 cm, 
grosime 1,8 cm

diverse  
culori:

diverse  
culori:

descoperă calitatea,  
         bucură-te de preț ofertă valabilă în perioada 6.10.2022 - 19.10.2022

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



43 lei

16 lei

85 lei

85 lei

13 lei

110 lei

Pătură 
dimensiuni: 
150 x 200 cm

Față de pernă
din catifea, 
dimensiuni: 45 x 45 cm

Set draperii 
din catifea, 
dimensiuni:  
135 x 260 cm

Măsuță 
cafea 

∅ 48 cm, înălțime: 48,5 cm

Tavă decorativă
dimensiuni: 34 x 34 x 4,5 cmPuf

∅ 32 cm, 
înălțime: 36 cm

20.HCN.35646 HOHENSTEIN HTTISHHO 094418 TESTEX

diverse  
culori:

diverse  
culori:

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



55 lei

32 lei

Pătură călduroasă 
dimensiuni: 150 x 200 cm

Pernă 
călduroasă 
dimensiuni: 
35 x 50 cm

SHHO 094418 TESTEX

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!

Catalogul tău preferat PEPCO se transformă pentru tine!
Acest catalog este penultimul în format tipărit, iar din luna noiembrie îl vei regăsi doar în format digital. 
În noua versiune vei găsi și mai multă inspirație, produse practice și stilate, trenduri actuale, informații despre noile noastre produse 
și, ca întotdeauna, calitate ridicată la preț mic!

Scanează codul QR și vizitează-ne la www.pepco.ro/brosuri/ 
pentru a fi mereu la curent cu noutățile din magazinul tău PEPCO. 


