
СУИЧЪР 
100% ПАМУК

за момче, с щампа, 
размери: 134-164 см 

    

8 лв.

СУИЧЪР  
100% ПАМУК  

за момиче,  
двуцветен, с пайети,  
размери: 134-164 см 

15 лв.

Дънки
еластан  
с високо  

съдържание  
на памук,
за момче,  
размери:  

134–164 см  

18 лв.

Дънки
еластан с високо съдържание  

на памук,за момиче,  
с износен ефект, 

размери: 134–164 см  

18 лв.

ПОВЕЧЕ
ЗА ПО-МАЛКО

...ВСЕКИ ДЕН

Предстоящо 
откриване!

ПОСЕТЕТЕ 
НАШИЯ НОВ
МАГАЗИН!

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ В 9:00 Ч. НА 4.12.2020 Г.
ГР. МОНТАНА, БУЛ. „ТРЕТИ МАРТ“ N137А 

ПОН.-НЕД.: 9:00-19:00
Офертата е валидна в периода 4.12.2020-10.12.2020 или до изчерпване на количествата. 



6 лв.

БОДИ 100% ПАМУК  
за бебе, размери: 62-92 см,

за момиче, дантелени къдрици  
отпред или на раменете,

за момче, с апликация

Блуза 100% памук   
за бебе, за момиче, с щампа,  
размери: 80–98 см  

3 лв.

6 лв.

Долнище на анцуг 
100% памук  

с кантове, връзка на  
талията и подвити крачоли,  

размери: 74–98 см

6 лв.

Пола
за бебе, за момиче, тюл, с памучна  
подплата, с щампа снежинки,  
размери: 74–98 см

    

8 лв.

Суичър 100% памук   
за бебе, за момиче,  
с щампа и апликация Мини Маус  
с пайети, размери: 74–98 см  

    

18 лв.

Комплект за бебе 
100% памук

за момче,  
карирана риза с яка, 
панталон с джобове, 

размери: 74–98 см  

www.pepco.plПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА В ПЕРИОДА 4.12.2020-10.12.2020



8 лв.

Долнище на анцуг 
100% памук  
за момче, с връзка  
на талията и щампа  
“Спайдърмен” на крачола, 
размери: 98–134 см  

Суичър 100% 
памук

за момче, с апликация  
Мики Маус и кантове  

с надпис на ръкавите, 
размери: 104–134 см  

10 лв.8 лв.

Суичър с качулка  
100% памук  
за момче,  
с цип и джобове, 
едноцветно,  
размери: 104–134 см 

6 лв.

Блуза  
за момиче,  
раирана с пайети,  
размери: 104–134 см  

5 лв.

Клин  
за момиче, с брокат  
и щампа звезди, 
размери: 98–134 см  

    

15 лв.

Пуловер  
за момиче, 

с двулицеви пайети,
размери: 104–134 см   

    

6 лв.

Пола 
за момиче, 
тюл, с подплата,  
с щампа звезди, 
с ластик на талията,  
размери: 104–134 см  

АКТУАЛНИ ОФЕРТИ И МНОГО ВДЪХНОВЕНИЕ НА PEPCO.BG
СЛЕДЕТЕ НАШЕТО 

СЪДЪРЖАНИЕ И ТУК facebook.com 
/PEPCObg

голям избор
ниски цени



15 лв.

Долнище  
на анцуг
велур, със сатенена  
връзка на талията, 
джобове с ципове и  
ластични маншети,  
едноцветно, 
размери: S–XXL  

8 лв.

Клин
95% памук и  
5% еластан,
с джобове, с шевове,  
които издължават  
крака, 
размери: S–XXL  

18 лв.

Пуловер
мека плетена материя, 

V-образно деколте,  
размери: S–XXL

8 лв.

Тениска  
100% памук 
с щампа Мини и  
Мики Маус,
размери: S–XXXL  

15 лв.

Блуза 
издължен модел, 
с набрано деколте и цепки  
отстрани, едноцветна,  
размери: S–XXL  

15 лв.

Риза 
100% вискоза,  

класически модел, 
с джобове отпред и  

заоблена долна част,  
размери: 36–46  

15 лв.

Блуза
издължен модел,  

с набрано деколте, 
с щампа и цепки отстрани,  

размери: S–XXL  

ДЪНКИ
с високо  
съдържание  
на памук,  
вталени, с 5 джоба, 
размери: 36–44 

18 лв.

www.pepco.plПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА В ПЕРИОДА 4.12.2020-10.12.2020



СТИЛНО
ВДЪХНОВЕНИЕ
НА НИСКИ ЦЕНИ!

КОМПЛЕКТ
СТЪКЛЕНИ ЧАШИ
ниски, 3 бр., 250 мл

КОМПЛЕКТ
СТЪКЛЕНИ ЧАШИ

високи, 3 бр., 350 мл

ПОДЛОЖКА ЗА МАСА
диам. 38 см,  
различни цветове

КОМПЛЕКТ СТЪКЛЕНИ ЧАШИ
3 бр., 395 мл

КЕРАМИЧНА ЧАША 
с украса, различни дизайни, подходяща за почистване 
в миялна машина, 360 или 380 мл - 2,50 лв., 500 мл - 5 лв.

         

КОМПЛЕКТ
ЧАШИ ЗА ЛАТЕ

2 бр., прозрачно стъкло,
270 мл, подходящи за

почистване в миялна машина

КОМПЛЕКТ
БУРКАНИ
4 бр., 190 мл

4 лв.

4 лв.

4 лв.

3 лв.

2 лв.

2 лв.

50

2 лв.

от
50

АКТУАЛНИ ОФЕРТИ И МНОГО ВДЪХНОВЕНИЕ НА PEPCO.BG
СЛЕДЕТЕ НАШЕТО 

СЪДЪРЖАНИЕ И ТУК facebook.com 
/PEPCObg



2 лв.

5 лв.

5 лв.

LED СВЕТЕЩИ ТОПКИ,  
10 БР.

дълж. 165 см, различни цветове,
батериите се продават отделно

РАМКА ЗА СНИМКА
13 x 18 см – 1,50 лв.,

15 x 20 см – 2 лв.,
2 бр. 10 x 15 см – 2,50 лв.,
(А4) 20 x 30 см – 3,50 лв.,

30 x 40 см – 5 лв. 

        

ИЗКУСТВЕНО РАСТЕНИЕ
в керамична или циментова  

саксия, различни дизайни,  
цветове и размери на  

растенията и саксиите

ИЗКУСТВЕНО РАСТЕНИЕ
в керамична или циментова  
саксия, различни дизайни,  
цветове и размери на  
растенията и саксиите

1 лв.

от
50

КОМПЛЕКТ ОТ 2 КУТИИ
картон, различни цветове и дизайни, изберете размер:

33 x 23,5 x 17 см (A4) – 2,50 лв., 37 x 27 x 21 см – 4 лв.,
47 x 31 x 21 см – 5 лв., 47 x 31 x 32 см – 6 лв.  

        

2 лв.

от
50

www.pepco.plПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА В ПЕРИОДА 4.12.2020-10.12.2020

МНОГО ИДЕИ
ЗА ВАШИЯ ДОМ
 ЗА ТОЛКОВА МАЛКО!



5 лв. 8 лв.

4 лв.

2 лв.

от

ДЕКОРАТИВНИ СВЕЩИ
бели, продължителност на горене на  
всяка свещ – 4 часа, 30 бр. - 2 лв., 100 бр. - 5 лв. 

КАЛЪФКА
от пухкав материал, размери: 40 x 40 см

          

ОДЕЯЛО
полар,  
размери: 130 x 160 см

           

ОДЕЯЛО
микрофибър,

размери: 130 x 170 см  

            

ПОДХОДЯЩ ЗА
ИНДУКЦИОННИ

КОТЛОНИ

6 лв.

от

15 лв.

ТИГАН
с незалепващо покритие,

изберете размер:
диам. 20 см - 6 лв.,
диам. 24 см - 8 лв.,

диам. 28 см - 10 лв.

КОМПЛЕКТ ПРИБОРИ,
24 БР.
с пластмасови дръжки

      

АКТУАЛНИ ОФЕРТИ И МНОГО ВДЪХНОВЕНИЕ НА PEPCO.BG
СЛЕДЕТЕ НАШЕТО 

СЪДЪРЖАНИЕ И ТУК facebook.com 
/PEPCObg



бу
л.

 „3
-т

и 
м

ар
т“

ул. „Тимок“

ул. „Искър“

бул. „Парта“

бул. „Парта“
бул. „Парта“

бул. „Парта“

повече 
за по-малко

...всеки ден

ПРОФЕСИОНАЛНО 
ОБСЛУЖВАНЕ

ПЛАЩАНЕ 
С КАРТА

Политика за 
възстановяване 
на сума при 
връщане  
на стока

Посочените цени и други условия са валидни само в периода, посочен 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 количества, обичайни за едно домакинство. Снимките са с илюстративна 
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

PEPCO
В монтана

ПРЕДСТОЯЩО ОТКРИВАНЕ 
4.12.2020, 9:00 ЧАСА
БУЛ. „ТРЕТИ МАРТ“ N137А 

/ДО МАГАЗИН LIDL/

СЛЕДЕТЕ НАШЕТО СЪДЪРЖАНИЕ
ЗА НОВИ ОФЕРТИ И ВДЪХНОВЕНИЕ.

pepco.bg

PEPCO Е ВЕРИГА МАГАЗИНИ,  
В КОЯТО МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ 
ДРЕХИ ЗА ЦЯЛОТО СЕМЕЙСТВО, 

КАКТО И ПРОДУКТИ И ДЕКОРАЦИИ 
ЗА ДОМА НА НИСКИ ЦЕНИ. 

facebook.com 
/PEPCObg


