
32 lei

 de la

Colanți sau hanorac
fetițe, cu imprimeu Zombie Dash, 
la alegere: colanți - 32 lei 
sau hanorac, cu fermoar și buzunare - 55 lei, 
mărimi: 104–134 cm

Ofertă valabilă în perioada 15.09.2022 - 21.09.2022 sau în limita stocurilor disponibile.

descoperă calitatea,  
         bucură-te de preț

HIT!



55 lei
Hanorac
băieți, 
cu buzunare și 
imprimeu Zombie Dash, 
mărimi: 104–134 cm

descoperă calitatea,  
         bucură-te de preț ofertă valabilă în perioada 15.09.2022 - 21.09.2022



32 lei

 de la

21 lei

Bluză 
100% bumbac 
băieți, 
cu imprimeu Zombie Dash, 
la alegere: bebeluși, 
mărimi: 74–98 cm 
sau 104–134 cm

Pantaloni de trening
băieți, cu șnur în talie, 

buzunare și cu imprimeu 
Zombie Dash, la alegere: 

bebeluși, mărimi: 74-98 cm - 32 lei
sau 104-134 cm - 38 lei

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



21 lei

43 lei

43 lei

38 lei

Bluză 
100% bumbac
băieți, 
cu imprimeu Zombie Dash, 
mărimi: 104–134 cm

Pantaloni 
de trening 

băieți, cu șnur în talie, 
buzunar cangur și 

imprimeu Zombie Dash, 
mărimi: 104–134 cm

Pulover 
băieți, cu imprimeu Zombie Dash, 
mărimi: 104–134 cm

Pantaloni 
de trening 
băieți, 
cu șnur în talie, buzunare 
și imprimeu Zombie Dash, 
mărimi: 104–134 cm

Verifică opiniile despre ofertele noastre, 
împărtășește ideile tale

@pepco_rofacebook.com 
/pepco.romania



32 lei 43 lei

21 lei

32 lei

32 lei

Pulover 
băieți, 
cu imprimeu Zombie Dash, 
mărimi: 74–98 cm

Hanorac 
băieți, 
cu fermoar, buzunare și 
imprimeu Zombie Dash, 
mărimi: 74–98 cm

Bluză 
100% bumbac

băieți, 
cu imprimeu Zombie Dash, 

mărimi: 74–98 cm

Pantaloni de trening
băieți, bogați în bumbac, 
cu șnur în talie, buzunare și 
imprimeu Zombie Dash, 
mărimi: 74–98 cm

Pantaloni 
de trening 

băieți, cu șnur în talie, 
buzunar cangur și 

imprimeu Zombie Dash, 
mărimi: 74–98 cm

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



43 lei
Pantaloni de trening*
fetițe, 
buzunar cangur și 
imprimeu Zombie Dash, 
mărimi: 104–134 cm

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

descoperă calitatea,  
         bucură-te de preț ofertă valabilă în perioada 15.09.2022 - 21.09.2022



21 lei 55 lei

32 lei

43 lei

Colanți
fetițe, 
95% bumbac și 5% elastan, 
cu imprimeu Zombie Dash, 
mărimi: 74–98 cm Hanorac*

fetițe, cu fermoar, 
cu buzunare și 
imprimeu Zombie Dash, 
mărimi: 104–134 cm

Pantaloni 
de trening 

fetițe, 
cu buzunar cangur și 

imprimeu Zombie Dash, 
mărimi: 74–98 cm

Hanorac
fetițe, cu fermoar, 
cu buzunare și 
imprimeu Zombie Dash, 
mărimi: 74–98 cm

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

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



13 lei

13 lei
13 lei

13 lei

Bluză 
100% bumbac
fetițe, 
cu imprimeu, 
mărimi: 74–98 cm

Bluză 
100% bumbac
băieți, cu imprimeu, 
mărimi: 74–98 cm

Pantaloni trening  
100% bumbac 

fetițe, 
cu șnur în talie și cu imprimeu, 

mărimi: 74–98 cm

Pantaloni de trening 
100% bumbac  
băieți, cu șnur în talie, 
mărimi: 74–98 cm

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



13 lei

27 lei

Bluză 
băieți, 
95% bumbac și 5% viscoză, 
cu imprimeu, 
mărimi: 104–134 cm 

Pantaloni de trening 
100% bumbac  
băieți, cu șnur în talie, 
mărimi: 104–134 cm

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



18 lei
Colanți
fetițe, cu volan  
și imprimeu,  
mărimi: 104-134 cm

descoperă calitatea,  
         bucură-te de preț ofertă valabilă în perioada 15.09.2022 - 21.09.2022



13 lei13 lei

10 lei

10 lei

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

Colanți 
fetițe, 

cu imprimeu, 
mărimi:  

104–134 cm

Bluză 
100% bumbac  
fetițe, 
cu manșete elastice 
și imprimeu, 
mărimi: 104–134 cm

Bluză 
100% bumbac  
fetițe, 
cu manșete elastice 
și imprimeu, 
mărimi: 104–134 cm

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!


