
Cadouri pentru 
cei mici și cei mari

       Pentru 
pasionații   
   de bucătărie

     Pentru 
aventurieri

    Pentru 
cei care 
 creează   
  atmosfera 
sărbătorilor



Pian xilofon
vârsta recomandată: 
peste 2 ani

Xilofon
din lemn, la alegere: 

cu imprimeu Mickey sau Minnie Mouse, 
vârsta recomandată: peste 18 luni

Bucătărie de jucărie 
vârsta recomandată: 

peste 3 ani, 
bateriile se 

achiziționează separat 

Tren Choo-choo cu vagoane 
vârsta recomandată: peste 3 ani, 

baterii incluse 

Mașină de tractare 
vârsta recomandată: 

peste 18 luni, 
baterii incluse 

Joc Catch Worm 
include: un băț cu magnet și 
10 viermișori, vârsta recomandată: 
peste 3 ani

55 lei

32 lei

43 lei

55 lei

65 lei

32 lei

diverse  
culori:

   

diverse  
modele:

   

diverse  
modele:

   

diverse  
modele:

   
Pentru 
aventurieri
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Ursuleț cu proiecții 
cu muzică și sunete, 
baterii incluse

Jucărie pluș 
înălțime: 30 cm, 
vârsta recomandată: peste 12 luni

Jucărie 
câine sau pisică  
vârsta recomandată: 

peste 3 ani, 
bateriile se 

achiziționează separat

Ursuleț de pluș
înălțime: 80 cm, 
vârsta recomandată: 
peste 2 ani

Jucărie pluș
lungime: 45 cm, 
vârsta recomandată: peste 3 ani

65 lei

32 lei

55 lei

65 lei

75 lei

diverse  
culori:

   

diverse  
modele:

   

diverse  
modele:

   

diverse 
culori:
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Set Barbie Doll 
și Puppy Party

vârsta recomandată: 
peste 3 ani

Păpușă 
Barbie și 

Chelsea – 
set de copt 

vârsta 
recomandată: 

peste 3 ani

Păpuşă bebeluş 
vârsta recomandată: peste 2 ani

Set ponei 
12 piese 
vârsta recomandată: 
peste 3 ani

Kit brățări DIY 
vârsta recomandată: 

peste 6 ani

Păpușă L.O.L.  
Surprise! OMG  

vârsta recomandată: 
peste 3 ani

75 lei

130 lei

110 lei

85 lei

43 lei

110 lei
diverse  
modele:

   

diverse  
culori:
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Joc 
Bucking 
Camel 
vârsta 
recomandată: 
peste 3 ani

Puzzle 10 în 1 
vârsta 
recomandată: 
peste 4 ani

Plastilină Play-Doh
vârsta recomandată: peste 3 ani

Set de gătit Play Dough  
vârsta recomandată: peste 3 ani

Tablă magnetică și 
tablă cu cretă Paw Patrol 
vârsta recomandată: peste 3 ani

Super Things: 
setul Rivals of Kaboom 
vârsta recomandată: 
peste 3 ani

43 lei
38 lei

43 lei

55 lei

50 lei

85 lei
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Set Hot Wheels  
vârsta recomandată: 

peste 3 ani

Pistă 
Hot Wheels  

vârsta recomandată: 
peste 3 ani

Set spălătorie auto 
Hot Wheels Stunt & Splash 
vârsta recomandată: peste 3 ani

Mașină sport 
McLaren  

vârsta recomandată: 
peste 3 ani, baterii incluse

Camion 
vârsta recomandată: peste 3 ani, 

baterii incluse

Mașină rotativă 
vârsta recomandată: peste 3 ani

38 lei

110 lei

130 lei

55 lei

140 lei

85 lei

diverse  
culori:

 

diverse  
culori:
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Dinozaur 
dimensiuni: 

44,5 x 25,4 cm, 
vârsta recomandată: 

peste 3 ani, 
baterii incluse

Set mașină de teren 
și dinozaur 
vârsta recomandată: 
peste 3 ani, 
baterii incluse

Blaster Nerf Elite 2.0 
vârsta recomandată: 
peste 8 ani

Țintă 
plutitoare 
vârsta recomandată: 
peste 8 ani, 
bateriile se 
achiziționează 
separat 

Microscop
vârsta recomandată: 

peste 8 ani

Set  
Bakugan Mythic 
vârsta recomandată: 

peste 6 ani

110 lei65 lei

65 lei

65 lei

55 lei

32 lei

diverse  
modele:
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Set bijuterii 5 buc. 
include: colier, brățară, 

2 agrafe de păr și un inel

Set 3 bijuterii
include: 
colier și 2 agrafe de păr

Gentuță 
din blană artificială

Bentiță
mărime universală 

Pijama  
fetițe, 

mărimi: 92-128 cm

10 lei

10 lei

16 lei

38 lei

8 50 lei

Pentru iubitorii 
stilului de Crăciun
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Pătură 
dimensiuni: 130 x 170 cm

Pijama 
100% bumbac  

băieți, 
mărimi: 134-176 cm 

Cană cu capac
capacitate: 400 ml 

Decorațiune 
cu LED 
dimensiuni: 
13 x 11,5 x 23 cm

Cană 
în cutie de cadou, 
diferite modele, 
capacitate: 400 ml

Papuci 
mărimi: 33-39

32 lei 32 lei

27 lei 38 lei

10 lei
27 lei
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Pijama 
damă, 

mărimi: S-XL

Șosete   
damă, 

mărimi: 35-38, 39-42

Pătură  
cu 2 fețe, 
dimensiuni: 
150 x 200 cm

Șosete
damă, 
mărimi: 35-38, 39-42

Accesorii 
de păr  

55 lei

13 lei

65 lei

13 lei

8 50 lei

Pentru iubitorii 
de relaxare
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Șosete  
damă, 

mărimi: 35-38, 39-42

Papuci
damă, 
mărimi: 36-41

Pijama 
damă, 
mărimi: S–XL

Bentiță  
mărime universală

Pijama 
fetițe, 

mărimi: 
92-128 cm

21 lei

21 lei

55 lei

27 lei

8 50 lei
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Set decorativ  
diverse culori, 
dimensiuni: ø 15 cm

Set 2 căni 
în cutie de cadou, 

capacitate: 400 ml

Cutie 
dimensiuni: 

16,5 x 16,5 x 16,5 cm

Set odorizant cameră 
capacitate: 80 ml

Cutie 
la alegere:  

ø 14,5 cm, înălțime: 14 cm – 10 lei, 
ø 17,5 cm, înălțime: 16 cm – 13 lei

Pătură 
dimensiuni: 150 x 200 cm

10 lei

 de la

21 lei

21 lei

13 lei

16 lei

65 lei

diverse  
culori:

   

diverse  
culori:
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Față de pernă 
dimensiuni: 
45 x 45 cm

Pătură 
dimensiuni: 
130 x 170 cm

Cutie 
dimensiuni: 
26,4 x 17,5 x 9,7 cm

Cană 
capacitate: 

400 ml

Cană 
diverse modele, 

capacitate: 400 ml

Pătură 
dimensiuni: 
130 x 170 cm

21 lei

27 lei

16 lei
27 lei

10 lei27 lei

diverse  
modele:

   

diverse  
modele:
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Pătură 
dimensiuni:  
130 x 170 cm

Ren decorativ 
înălțime: 
78-100 cm

Cerb decorativ
dimensiuni: 
10 x 5,5 x 14 cm 
sau 10 x 5,5 x 12,5 cm

Suport lumânare
dimensiuni: 
30,5 x 7,5 x 27,5 cm

Set 4 suporturi 
de lumânare
11,5 x 9 x 3,1 cm sau 
17,7 x 7,7 x 3,1 cm

Față de pernă 
bumbac,  

dimensiuni: 45 x 45 cm

32 lei

55 lei

27 lei

43 lei

21 lei

18 lei
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Pentru cei care 
creează atmosfera 
sărbătorilor



Zână 
decorativă 

înălțime: 40 cm

Gnom 
decorativ 

înălțime: 52 cm

Suport 
de lumânare  
ø 12 cm, 
înălțime: 13,5 cm 

Lumânare parfumată 
ø 13,5 cm, înălțime: 8 cm 

Zână 
decorativă 

înălțime: 50 cm

32 lei

21 lei21 lei

21 lei

32 lei

diverse  
modele:
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Set 4 lingurițe 
sau 4 furculițe 

Cană 
cu farfurie 
în cutie de cadou, 
capacitate: 370 ml

Set 2 pahare 
capacitate: 520 ml

Set cocktail 
cu shaker 
și accesorii

21 lei

21 lei

21 lei

85 lei
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Pentru iubitorii 
stilului elegant



Cană cu farfurie  
capacitate: 450 ml 

Set whisky 5 buc. 

Set 2 inele 
pentru șervețele 

Dop de vin

Cană cu capac  
capacitate: 330 ml

27 lei

75 lei

16 lei 18 lei

27 lei
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Set 2 recipiente 
pentru condimente

Set 2 căni 
în cutie de cadou, 
capacitate: 400 ml Set decorare brioșe  

Platou servire cu 4 boluri 
dimensiuni: 19 x 19 cm

Platou servire cu 5 boluri 
cu model de Crăciun, ø 30 cm

21 lei

21 lei

55 lei

85 lei

6 50 lei

diverse  
culori:

 
  

diverse  
culori:
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Pentru iubitorii 
de gustări



Platou servire 
ø 26 cm

Decorațiune  
din lemn, 

dimensiuni: 9 x 8 x 38 cm

Set 2 spatule 
și o matriță

32 lei

43 lei

16 lei

diverse  
modele:
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Set de copt
include: 

șorț, spatulă de silicon, 
formă de copt și 
săculeț de pâine

Set 2 căni 
în cutie de cadou, 
capacitate: 400 ml

55 lei

21 lei
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Pentru pasionaţii 
de bucătărie



Cană 
termică  
capacitate: 350 ml

Ploscă de alcool 
cu accesorii 
din metal

Accesorii brânzeturi 
și tirbușon, ø 21,5 cm

Deschizător 
electric de vin

Set 3 
dopuri de vin

Platou brânzeturi  
dimensiuni: 

29,5 x 22 x 1,2 cm
38 lei

27 lei

55 lei

43 lei

43 lei

43 lei
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Cană termică 
capacitate: 350 ml

Ploscă de alcool 
cu accesorii 

din metal, diferite seturi 

Cană cu infuzor  
capacitate: 400 ml

Set 2 cutii
din metal, dimensiuni: 

14,5 x 14,5 x 5 cm; 18,9 x 18,9 x 6,6 cm

Set 2 căni  
din ceramică, 

capacitate: 400 ml

38 lei

27 lei

21 lei

21 lei

21 lei
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Încercuiește jucăria mult visată cu un creion verde
și trimite-i o scrisoare lui Moș Crăciun!

Jucăriile mult visate!



Descoperă mai multă inspirație 
pe www.pepco.ro

Oferta prezentată va fi disponibilă în magazinele PEPCO începând cu 3 noiembrie 2022, 
în măsura în care nu există greșeli de tipar, în limita stocului disponibil.

Produsele selectate vor fi disponibile începând cu 
finalul lunii noiembrie/începutul lunii decembrie 2022.

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

Imaginile produselor sunt cu titlu de prezentare.

Dragă  
  Moș Crăciun!

  Mulţumesc!
    Crăciun fericit :)

    Numele meu este ................................. 
Am ............. ani și locuiesc în .......................................................................

 Iubesc cadourile, 
sunt atât de distractive.

Am înconjurat cadourile mult dorite 
         pe cealaltă parte!

˛


