
Dezvoltă-ți 
simțurile

HIT!

43 lei

  

43 lei

Cuvertură 
100% bumbac

dimensiuni: 180 x 220 cm

Set lenjerie de pat 
100% bumbac
cu imprimeu, dimensiuni: 
husă: 140 x 200 cm și 
față de pernă: 70 x 80 cm

diverse 
modele:

   

diverse 
modele:

   

2021OK2837 AITEX

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI

Ofertă valabilă în perioada 26.01.2023 - 8.02.2023 sau în limita stocurilor disponibile.

descoperă calitatea,  
         bucură-te de preț



43 lei

43 lei

43 lei

Difuzor parfum
electric, pentru uleiuri parfumate, 
iluminare de fundal în 7 culori, 
2 moduri de cronometru, 
2 moduri de streaming, 
alimentat prin USB, 
ø 13,3 cm, înălțime: 10 cm

Cuvertură  
100% bumbac
dimensiuni: 180 x 220 cm

După ce 
adăugați apă 

și uleiul parfumat, 
difuzorul produce 

abur aromat.

Set 
lenjerie de pat 
100% bumbac

cu imprimeu, dimensiuni: 
husă: 140 x 200 cm și 

față de pernă: 70 x 80 cm 

ofertă valabilă în perioada 26.01.2023 - 8.02.2023
descoperă calitatea,  
         bucură-te de preț

diverse  
culori:

   

diverse  
culori:

   

2021OK2837 AITEX

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI



27 lei

6 50 
  

lei

Coș
din materiale naturale, 
dimensiuni: 20 x 20 cm

43 lei

13 lei

16 lei

16 lei

diverse 
modele:

   

Pătură
din bumbac, 

dimensiuni: 130 x 160 cm

Decorațiune
în stil macrame, 
dimensiuni: 21.5 x 75 x 1 cm

Față de pernă  
100% bumbac
dimensiuni: 45 x 45 cm

Suport farfurie
cu imprimeu, 
dimensiuni: 30 x 45 cm

Set uleiuri 
parfumate

setul include aromele: vanilie, fructe roșii, 
fructe exotice, paciuli, lavandă și iasomie, 

capacitate: 6 x 10 ml

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

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI



32 lei

16 lei

10 lei

27 lei 32 lei

27 lei

32 lei

 de la

Tavă
dimensiuni: 30 x 20 x 8/14 cm

Platou
din sticlă, la alegere: plată, rotundă, 
cu 3 compartimente, ø 30 cm – 32 lei 
sau adâncă, pătrată, 
dimensiuni: 26 x 26 x 7 cm – 43 lei

Set 3 boluri
din sticlă, 
dimensiuni tavă: 32 x 11 cm, 
dimensiuni bol: 10 x 10 x 4 cm

Cană
din sticlă, 

capacitate: 400 ml

Sticlă
pentru oțet sau ulei, 
capacitate: 500 ml

Set 
2 pahare

din sticlă colorată, 
capacitate: 300 ml

Set  
2 pahare
din sticlă colorată, 
capacitate: 385 ml

ofertă valabilă în perioada 26.01.2023 - 8.02.2023
descoperă calitatea,  
         bucură-te de preț

diverse 
modele:

   



75 lei
27 lei

55 lei

16 lei

43 lei

32 lei

Pulover 
damă, 

mărimi: S–XXL

Blugi
damă, 

mom fit, 
mărimi: 36–44

Hanorac
damă, 

mărimi: 36–46

Tricou  
100% bumbac
damă,  
mărimi: S–XXXL

Cămașă 
100% viscoză 

damă, 
uni, mărimi: 36–46

Colanți 
damă, 

uni, mărimi: S–XXL

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

diverse  
culori:

   



27 lei

27 lei

32 lei

27 lei

38 lei

27 lei

65 lei

Pantaloni 
de trening
damă, uni, 
mărimi: S–XXL

Tricou  
100% bumbac
damă, 
mărimi: S–XXXL

Tricou  
100% 
bumbac
mărimi: S–XXXL

Tricou 
100% bumbac

bărbați, 
mărimi: S–XXL

Tricou 100% bumbac
damă, 
mărimi: S–XXXL

Jeggings
damă, 
mărimi: 36–44

Blugi
damă, 
mom fit, 
mărimi: 36–44

Verifică opiniile despre ofertele noastre, 
împărtășește ideile tale

@pepco_rofacebook.com 
/pepco.romania

diverse  
culori:

   

diverse  
culori:

   



38 lei

50 lei

38 lei

55 lei

10 lei

16 lei

Halat
damă,  

mărimi: S/M, L/XL

Boxeri
bărbați,  
cu imprimeu, 
mărimi: S–XXL

Set 2 perechi 
șosete 

bărbați, 
diverse modele 

la alegere: 39–42, 43–46

Cămaşă 
de noapte 
damă, din satin, 

uni, mărimi: S–XXL

Rochie kimono
damă, 

din satin, curea, uni, 
mărimi: S/M, L/XL

Pijama
damă, uni, la alegere: 
satin, roșu, sau 
velur, negru, 
mărimi: S–XL

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

18.HCN.35837 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX



43 lei

21 lei

10 lei

10 lei

 de la

27 lei

13 lei

8 50 
 de la

lei
Body
căptușit, 
mărimi: S–XL

Set 2 perechi chiloți 
mărimi: S–XXL

Chiloți 
sau sutien
la alegere: 
chiloți, mărimi: S-XXL – 10 lei 
sau sutien, mărimi: 75A-75D, 
80B-80D, 85C, 85D - 21 lei

Set 2 perechi 
chiloți
cu dantelă, la alegere: 
negru, brazilian, 
mărimi: S–XL sau 
roșu, mărimi: S–XXL

Chiloți
la alegere: roșu, 
cu imprimeu și dantelă - 8.50 lei
sau negru, uni - 10 lei
mărimi: S–XXL 

Chiloți
cu talie înaltă 
și cu dantelă, 

mărimi: S–XXL

Sutien
cu dantelă, mărimi: 
75A–75D, 80B–80D, 
85C, 85D

ofertă valabilă în perioada 26.01.2023 - 8.02.2023
descoperă calitatea,  
         bucură-te de preț

diverse  
culori:

   

BEGO 064655

2111238 Centexbel



21 lei

21 lei
13 lei

38 lei

6 50 
  

lei

Platou servire
în formă de inimă, 
dimensiuni: 33 x 21.5 x 3 cm

Set 3 farfurii
din sticlă, 
dimensiunile unei singure farfurii: 
13 x 12 x 2.5 cm

Cană
din sticlă,  
capacitate: 280 ml

Cană
din porțelan, 

capacitate: 400 ml

Suport farfurie
ø 38 cm

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

diverse  
modele:

   



5 lei

27 lei

13 lei

27 lei

Tavă de copt
dimensiuni: 16.3 x 15.5 x 8.5 cm

Set 2 forme 
de prăjitură

dimensiuni: 11 x 11 x 5 cm

Forme pentru 
brioșe, 12 buc.
din silicon

Set decorare brioșe
setul include:  
24 de forme de hârtie și 24 scobitori

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



21 lei

10 lei

38 lei

16 lei

21 lei

38 lei

Pernă
3 modele la alegere, 
înălțime: 21 cm

Pernă
dimensiuni: 30 x 50 cm

Lumânare
ø 8,5 cm, 
înălțime: 10 cm

Jucărie pluș 
înălțime: 25 cm

Pătură
dimensiuni: 150 x 200 cm

Lumânare 
parfumată
cu capac metalic, 
ø 13.5 cm, înălțime: 8 cm

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

diverse  
modele:

      

SHHO 094418 TESTEX



5 lei

4 lei

3 lei

5 lei

5 lei 5 lei

Baloane 30 buc.
diverse culori în set, 

ø 25 cm

Farfurii 
de unică folosință 6 buc.
din hârtie, 
ø 18 cm

Pahare de unică folosință 
 6 buc.
din hârtie, capacitate: 220 ml

Farfurii 
de unică folosință 
12 buc.
din hârtie, 
ø 18 cm

Pahare 
de unică folosință 
12 buc.
din hârtie, 
capacitate: 220 ml

Paie 
de unică folosință 
24 buc.
din hârtie,

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



55 lei

10 lei

55 lei

32 lei

55 lei

55 lei

32 lei
Hanorac  
100% bumbac
băieți, 
cu buzunar, 
mărimi: 134-170 cm

Set 2 perechi șosete
unisex, 
diverse culori în set, 
mărimi: 31–38

Hanorac* 
100% bumbac

fete, supradimensionat, 
mărimi: 134–170 cm

Rucsac
mărime universală 

Pantaloni 
de trening* 

100% bumbac
fete, 2 culori, 

mărimi: 134–170 cm

Pantaloni 
de trening   
100% bumbac
băieți, 
mărimi: 134-170 cm

Borsetă
mărime universală 

* Produs disponibil 
în magazinele selectate.

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



38 lei

38 lei

27 lei

38 lei

 de la

38 lei

 de la

Pantaloni de trening 
sau hanorac 

100% bumbac
băieți, 

la alegere: pantaloni – 38 lei 
sau hanorac cu fermoar, 

măsuri: 74–98 cm – 43 lei

Colanți
fetițe, 
mărimi: 74–98 cm

Bluză 100% bumbac 
băieți,  

mărimi: 74–98 cm

Pantaloni 
de trening 

100% bumbac 
băieți, 

mărimi: 74–98 cm

Pantaloni de trening 
sau hanorac 
100% bumbac
fetițe, 
la alegere: pantaloni – 38 lei 
sau hanorac cu fermoar, 
mărimi: 74–98 cm – 43 lei

ofertă valabilă în perioada 26.01.2023 - 8.02.2023
descoperă calitatea,  
         bucură-te de preț



21 lei

32 lei

21 lei

43 lei

21 lei

 de la

43 lei

 de la

Bluză 100% bumbac
băieți, 

mărimi: 104–134 cm

Colanți
fetițe, termici, 
mărimi: 104–134 cm

Tricou
fetițe, 
mărimi: 104–134 cm

Tricou 100% bumbac sau 
pantaloni de treninge
băieți, la alegere: 
tricou – 21 lei sau 
pantaloni din bumbac – 43 lei, 
mărimi: 104–134 cm

Bluză 
băieți, din bumbac, 
mărimi: 104–134 cm

Pantaloni de trening 
sau hanorac
fetițe, la alegere: 
pantaloni - 43 lei sau 
hanorac cu fermoar - 55 lei, 
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, 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!


