
15 лв.

Одеяло
размери: 150 х 200 см

Сгъваема кутия
размери: 30 х 30 х 30 см

4 лв.

8 лв.

Възглавница
налични размери:
35 х 50 см или 43 х 43 см

ИЛИ ДО ИЗЧЕРПВАНЕ 
НА НАЛИЧНОСТИТЕ

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА
В ПЕРИОДА

29.12.2020-
13.01.2021

Време за промяна
Преобразете интериора си  
с новата колекция

хит
цени

търсете 
в нашите магазини



10 лв.

отДекоративен поднос
метал, налични опции:
правоъгълен, размери: 

30,5 x 15 x 1,5 см – 10 лв.,
или кръгъл, ø 32 см,  

височина: 6,5 см – 18 лв. 

8 лв.

oт

Фенер*
метален, със стъкла и дръжка,  
налични опции:
9,5 x 10,2 x 19 см – 8 лв., 
13,5 x 14,2 x 25,5 см – 15 лв. 
или 17 x 18,2 x 37,7 см – 20 лв.

5 лв.

Свещник
керамичен,

за чаена свещ,
наличен в сребърен 

и златен цвят,
ø 10,5 см,  

височина: 9 см  

Рамка
налични опции:  
размери на снимка  
10 х 15 см - 2,50 лв. 
размери на снимка  
15 х 20 см - 3,50 лв. 
или мултирамка за 8 снимки  
с размери 10 х 15 см - 8 лв. 
налична в сребърен  
и златен цвят   

8 лв.

КУТИЯ ЗА БИЖУТА
стъклена, с капак, 
с флорален принт,
размери: 19,2 х 13 х 7 см

6 лв.

Ароматизирана свещ
в чаша, с капак, аромат на нар,

ø 10,3 см, височина: 10,3 см

2 лв.

от
50

* Фенерът се продава без светлините.
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18 лв.

дънки
с високо съдържание на памук,
с еластан, права кройка,
с 5 джоба, размери: 36-44

15 лв.

блуза
памук, раирана,  
с надпис, 
с издължен гръб, 
заоблен в долната  
част, 
размери: S-XXL

10 лв.

блуза
95% вискоза

и 5% еластан
с декоративни  

златни копчета 
на раменете,  

с издължен гръб,  
заоблен в  

долната част,  
едноцветна,  

размери: S-XXL

10 лв.

блуза
с издължен  

гръб, заоблен 
в долната част,  

с принт, размери: 
 S-XXXL

15 лв.

Дънков клин
с високо съдържание  
на памук,
с еластан, с широка  
и удобна талия,
размери: 36-44

18 лв.

рокля
100% вискоза,
с яка, със закопчаване, 
с колан за подчертаване  
на талията,  
принт на малки точки,
размери: 36-44

facebook.com 
/PEPCOBG

ВИЖТЕ ОТЗИВИТЕ ОТ НАШАТА ОФЕРТА, СПОДЕЛЕТЕ ВАШЕТО МНЕНИЕ

по всяко време
Чувствайте се удобно



18 лв.

рокля
жакард,

вталена,
с джобове, 

размери:  
36-44

18 лв.

пуловер
с декоративна ажурна 
плетка в горната част 
и V-образен гръб, 
размери: S-XXL

15 лв.

риза
100% вискоза,

свободна кройка,
размери 36-46,
налични опции:

V-образно деколте,  
с принт или с яка,  

с джобове на гърдите  
и връзки за навиване  

отстрани на ръкавите,  
едноцветна

15 лв.

риза
свободна кройка, 
с яка и джобове  
на гърдите, 
със закопчаване, 
с флорален принт, 
размери: 36-46

8 лв.

Tениска
95% памук и 5% еластан,

с бял кант с флорална щампа  
отпред и със завързване 

 на подгъва, размери: S-XXL

20 лв.

Дънкова рокля
100% памук
свободна кройка,
с 4 джоба,
връзки за навиване 
отстрани на ръкавите 
и заоблен подгъв, 
размери: 36-44
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8 лв.

8 лв.

Блуза
100% памук
за момче, с фото щампа  
и надписи по дължината  
на ръкавите,
размери: 134-170 см

15 лв.

Суичър с качулка
100% памук
за момче, с 3D щампа,
размери: 134-170 см

8 лв.

дънки
с високо съдържание  

на памук, с еластан,
за момче, права кройка,

с подгънати крачоли,
размери: 134-164 см

Дънков клин
памук, с еластан,  
за момиче, 
втален и удобен,  
размери:  
134-164 см

6 лв.

клин
95% памук и 5% еластан,
за момиче, с удобна талия  
и щампа по дължината  
на крака, размери: 134-164 см

8 лв.

блуза
100% памук

за момиче,
с необработен  

подгъв и принт,  
размери: 134-164 см

30
ПАЗАРУВАЙТЕ СПОКОЙНО!  

В СРОК ДО 30 ДНИ МОЖЕТЕ ДА ВЪРНЕТЕ ЗАКУПЕНИТЕ ПРОДУКТИ*

са винаги на мода

Новите памучни 
предложения



5 лв.

Блуза
100% памук

за момче,
с камуфлажен принт

и надпис във формата  
на динозавър,

размери: 104-134 см

6 лв.

Долнище  
на анцуг
100% памук
за момче,
с връзка на талията 
и надпис по дължината  
на крака,
размери: 104-134 см

5 лв.

блуза
100% памук или с високо 
съдържание на памук,  
за момиче, с щампа,  
размери: 104-134 см

    

5 лв.

клин 
95% памук и 5% еластан,  

за момиче, с щампа,
размери: 98-134 см

    

блуза
99% памук

и 1% вискоза,
за момче,
с щампа,
размери:  

98-134 см

4 лв.

Блуза
100% памук

за момиче,
с щампа,

размери: 98-134 см

4 лв.
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8 лв.

дънки
97% памук и 3% еластан, за бебе,  

за момиче, с джобове и протрит подгъв,  
размери 74-98 см

    

6 лв.

Суичър с качулка 
за бебе, за момиче,
топъл и приятен на допир,
подплатена качулка, с ушички,  
с цип, размери: 74-98 см

5 лв.

клин
95% памук и 5 % еластан,

за бебе, за момиче,
ватиран, с щампа,
размери: 74-98 см

    

6 лв.

Суичър
100% памук
за бебе, за момче,
с принт и ленти по  

дължината на ръкавите,
размери: 74-98 см

5 лв.

Долнище
100% памук
за бебе, за момче,

с връзка на талията,  
с щампа,

размери: 74-98 см

    

Блуза
100% памук
за бебе, за момиче,
с принт, размери:  
80-98 см

    

4 лв.

Блуза 100% памук
за бебе, за момче,

с щампа, размери: 80-98 см
4 лв.

pepco.BG

ВИНАГИ МОЖЕТЕ ДА РАЗГЛЕДАТЕ НАЙ-НОВИТЕ НИ КОЛЕКЦИИ НА PEPCO.BG



БЪДЕТЕ ПО-БЪРЗИ ОТ ВСИЧКИ

ОФЕРТАТА ВАЖИ ОТ 27.12.2020 ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА

и открийте стотици намалени продукти в категориите:  
дрехи, бельо, баня, всекидневна, кухня,  

трапезария, детска стая

facebook.com 
/PEPCObg

pepco.bg

ОСТАНЕТЕ СВЪРЗАНИ ПАЗАРУВАЙТЕ СПОКОЙНО!

ИНФОРМАЦИЯ КЛИЕНТИ
email: Info.bg@pepco.eu

повече 
за по-малко

...всеки ден
 В СРОК ОТ 30 ДНИ  

МОЖЕТЕ ДА ВЪРНЕТЕ  
ЗАКУПЕНИТЕ ПРОДУКТИ

* Разберете повече  
на PEPCO.BG

30

Посочените цени и други условия са валидни само в периода, по-
сочен на заглавната страница, а количествата са ограничени до 
наличностите в магазините. Възможно е някои от артикулите да не 
са налични във всички разновидности и размери. Всички цени са 
в български лева с включен ДДС. Стоките се продават в количе-
ства, обичайни за едно домакинство. Снимките са с илюстратив-
на цел и PEPCO не носи отговорност в случай на неточности или 
разминаване във външния вид на продуктите. PEPCO  
България не носи отговорност за печатни или правописни грешки в 
брошурата. Моля посетете магазините PEPCO, където ще намерите 
страхотни оферти и пълна информация за нашите продукти! При 
въпроси, мнения и препоръки, моля да се свържете с наш служител 
на: info.bg@pepco.eu 

Р А З П Р О Д А Ж Б А

до


