
16 lei

HIT!

descoperă calitatea,  
         bucură-te de preț

Veselă
din ceramică, 
la alegere: cană, 
capacitate: 460 ml, 
înălțime: 11,3 cm, 
farfurie desert, ø 20 cm, 
bol, ø 14 cm

Masă
festivă

Ofertă valabilă în perioada 23.03.2023 - 12.04.2023 sau în limita stocurilor disponibile.



16 lei

16 lei

16 lei

Bol
din ceramică, 
ø 14 cm 

Cană 
din ceramică, 

capacitate: 460 ml

Farfurie desert
din ceramică, 

ø 20 cm 

ofertă valabilă în perioada 23.03.2023 - 12.04.2023
descoperă calitatea,  
         bucură-te de preț



55 lei

65 lei

 

21 lei

32 lei

Furculițe 
de desert 4 buc. 
oțel inoxidabil, 
cu pandantiv

Planșă aluat 
silicon, 

dimensiuni: 50 x 70 cm

Tigaie 
antiaderentă și ergonomică, 

pentru toate plitele, 
inclusiv cu inducție, ø 24 cm

Tigaie 
antiaderentă și ergonomică, 
pentru toate plitele, 
inclusiv cu inducție, 
ø 28 cm

diverse 
modele:

   

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

• pentru toate tipurile de 
aragaz
• înveliș din marmură
• bază nedeformabilă, 
cu placă de inducție
• mânere ergonomice

G

AR
ANȚIE

A N I



13 lei

13 lei

10 lei

18 lei

18 lei

13 lei

Farfurie 
pentru desert

din ceramică, 
ø 19 cm 

Bol 
din ceramică, 

diverse modele, 
capacitate: 790 ml

Farfurie 
din ceramică, 
ø 27 cm 

Farfurie 
din ceramică, 
ø 27 cm 

Cană 
din ceramică, 

diverse modele, 
capacitate: 460 ml

Farfurie 
pentru desert
din ceramică, 
ø 19 cm 

Verifică opiniile despre ofertele noastre, 
împărtășește ideile tale

@pepco_rofacebook.com 
/pepco.romania



27 lei

32 lei

21 lei

13 lei

Recipient 
ceramică, 
ø 9,5 cm, înălțime 9 cm

Tavă 
metal, 

ø 30 cm, înălțime 5 cm

Pernă 
ø 45 cm

Pernă 
de scaun 

dimensiuni:  
40 x 40 cm

Față 
de pernă  
dimensiuni: 45 x 45 cm

diverse 
modele:

   

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

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

8 50 
  

lei



21 lei

55 lei

32 lei

21 lei

13 lei

27 lei

Pistol cu apă  
lungime: 35 cm, 

vârstă recomandată: 
peste 3 ani

Set jocuri 4 în 1 
diverse jocuri de aruncare, 

vârstă recomandată: peste 3 ani

Jucărie cu prindere 
cu cap de animal, la alegere: 
dinozaur, crocodil sau rechin, 

vârstă recomandată: peste 3 ani

Set de badminton 
setul include: 2 rachete, dimensiuni: 26,5 x 29 x 2,5 cm 
și 3 fluturași

Pistol cu apă  
cu sticlă, 

lungime 55 cm, 
vârstă recomandată: 

peste 4 ani

Baloane 
cu apă 
200 buc.
într-un recipient 
cu pompă, 
diferite culori 
la alegere

diverse 
modele:

   

diverse 
modele:

   

diverse  
modele:

ofertă valabilă în perioada 23.03.2023 - 12.04.2023
descoperă calitatea,  
         bucură-te de preț



65 lei

43 lei

55 lei

Hot Wheels City
mașină în set, 
diverse modele la alegere, 
vârstă recomandată: 
peste 3 ani

Mașină de curse F1 RC 
cu telecomandă, scară 1:18, 
diverse modele la alegere,  
vârstă recomandată: peste 6 ani, 
bateriile se achiziționează separat.

Păpușă 
Dream Ella  
Color Change 
cu o cutie surpriză, 
setul include 7 accesorii, 
înălțime 29 cm, 
vârstă recomandată: 
peste 3 ani

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



43 lei

55 lei

38 lei

Set de joacă Play-Doh Paw Patrol 
setul include: puiul Marshall, insignă și 
matrițe Cali the Cat, cuțit de plastic, 

găleată, poarta pompierilor și 
4 recipiente cu plastilină

Jucărie pluș Paw Patrol 
la alegere: 

Chase, Skye sau Marshall, lungime 45 cm

Figurină de acțiune Paw Patrol 
cu accesorii, seturi cu 
diverse personaje la alegere

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



85 lei
Jucărie Paw Patrol 

la alegere: 3 mașini pliabile și 
figurine ale personajelor Paw Patrol (Skye, Marshall, Chase), 

vârstă recomandată: peste 3 ani

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



38 lei

18 lei

18 lei

18 lei

32 lei

32 lei

Set bebeluși 
100% bumbac

băieți, 
setul include: tricou și 
pantaloni de trening, 

mărimi: 74–98 cm

Tricou  
100% bumbac 
fetițe, 
mărimi: 104–134 cm

Colanți
fetițe, 
mărimi: 
104–134 cm

Tricou  
100% bumbac 
băieți, 
mărimi: 104-134 cm

Pantaloni 
de trening 

100% bumbac 
băieți, 

mărimi: 104–134 cm

Set bebeluși
fetițe, setul include: 
tricou 100% bumbac și colanți, 
mărimi: 74–98 cm

ofertă valabilă în perioada 23.03.2023 - 12.04.2023
descoperă calitatea,  
         bucură-te de preț



21 lei

38 lei

21 lei

27 lei

38 lei

27 lei

Cămașă  
100% bumbac 

băieți, uni,  
mărimi: 104-134 cm

Pantaloni
băieți, uni,  

mărimi: 104-134 cm

Fustă 
plisată, 
mărimi: 104-134 cm

Cămașă 100% bumbac 
fetițe, uni, mărimi: 104–134 cm

Rochie 100% bumbac 
mărimi: 104–134 cm

Rochie 
mărimi: 104-134 cm

diverse 
modele:

   

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



32 lei

21 lei

27 lei

38 lei

21 lei
18 lei

Blugi  
băieți, 
mărimi: 104–134 cm

Cămașă 
100% bumbac 
băieți, uni, 
mărimi: 74–98 cm

Pantaloni 
băieți, uni, 
mărimi: 134–170 cm

Cămașă  
100% bumbac
băieți, 
mărimi: 134–170 cm

Tricou polo 
100% bumbac 

băieți, 
mărimi: 134–170 cmTricou polo 

100% bumbac 
băieți, 

mărimi: 104–134 cm

Verifică opiniile despre ofertele noastre, 
împărtășește ideile tale

@pepco_rofacebook.com 
/pepco.romania



32 lei 32 lei

21 lei

32 lei

27 lei

16 lei

43 lei
Rochie 
la alegere: 100% viscoză, imprimeu în carouri, 
sau 100% bumbac, cu decupaj în formă de inimă, 
mărimi: 134–170 cm

Fustă denimn 
mărimi: 134-170 cm

Tricou 100% bumbac
fete, 

mărimi: 134-170 cm

Rochie 100% bumbac 
fetițe,  
mărimi:  
74-98 cm

Pulover  
100% bumbac 
fetițe,  
mărimi: 74-98 cm

Tricou 100% bumbac 
fetițe, uni,  

mărimi: 104-134 cm

Rochie cămașă
uni, mărimi: 134-170 cm

diverse 
modele:

   

diverse 
modele:

   

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



43 lei

55 lei

27 lei

27 lei 13 lei

Rochie 
damă, 
mărimi: 36–44

Rochie 
100%  

viscoză 
mărimi: 36–44

Tricou 
100% bumbac

damă, 
mărimi: S-XXXL

Tricou 
damă, 
 mărimi: S-XXXL

Top 
damă, uni,  

mărimi: S-XXL

ofertă valabilă în perioada 23.03.2023 - 12.04.2023
descoperă calitatea,  
         bucură-te de preț



38 lei

38 lei

32 lei

43 lei

38 lei

Rochie  
100% bumbac

damă, uni,  
mărimi: 36-44

Cămașă  
100% viscoză
damă, uni,  
mărimi: 36-46

Fustă 
denim 

damă, 
mărimi: S-XXL Pantaloni  

damă, 
mărimi: 36-44

Cămașă
damă, 
mărimi: 36-46

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



110 lei
Periuță de dinți Oclean P1 

72.000 de mișcări ale periei sonice pe minut, 
3 moduri de periaj, autonomie de 30 de zile, 

încărcare magnetică cu stație de încărcare USB, 
setul include: periuță de dinți, capăt cu perie, 

stație de încărcare USB, manual de utilizare

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!

DURATĂ 
LUNGĂ A 
BATERIEI

PROTEJEAZĂ 
GINGIILE ȘI SMALȚUL

MOTOR MAGLEV

o încărcare: 
30 de zile,

încărcare rapidă 
în 2 ore

formă potrivită 
pentru dinte

fibre 
DuPont Tynex ®

3 PROGRAME
pentru nevoi diferite 
ale dinților tăi

Albire

Protecție

Curățare

de la

72 000
rotații pe minut


