
18 лв.

Дънки
с високо съдържание  
на памук, за момиче,  
с джобове и  
контрастираща  
лента по крачола,  
размери: 134–164 см

8 лв.

Блуза   
100% памук или с високо  
съдържание на памук, за момче,  
с щампа, размери: 134–164 см

15 лв.

Дънкова  
риза 
100% памук
за момиче,
с джобове,
с връзка отпред,
размери:  
134-164 см

8 лв.

Панталон  
с високо съдържание  
на памук, с еластан,  
за момче, с джобове и  
връзка на талията,  
едноцветен,  
размери: 134–164 см

    
    

налични цветове: 

ПРЕДСТОЯЩО
ОТКРИВАНЕ!
ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН

ПОСЕТЕТЕ 
НАШИЯ НОВ
МАГАЗИН! ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА В ПЕРИОДА 18.02-24.02.2021 ИЛИ ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА. 

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ В 9:00 Ч. НА 18.02.2021 Г.  
ГР. БЯЛА СЛАТИНА, УЛ. „ТЪРНАВСКА“ N41А

ПОН.-НЕД.: 9:00-20:00



4 лв.

Блуза  
100% памук или с  
високо съдържание  
на памук, за момче, 
с щампа, 
размери:  
98-134 см

8 лв.

Долнище  
на анцуг
100% памук
за момче,
с нашивки на  
коленете и връзка  
на талията,
с щампа под джоба,
размери: 98-134 см

10 лв.

Суичър с качулка  
100% памук
за момче, с щампа  
Jurassic World,  
размери: 104–134 см

10 лв.

Долнище 
на анцуг
100% памук  
или с високо 
съдържание  
на памук,  
за момиче,  
с джобове 
и връзки на 
талията,  
с щампа  
L.O.L. Suprise!,  
размери: 
104–134 см

10 лв.

Блуза
100% памук  
или с високо  
съдържание  
на памук,  
за момиче,  
с щампа  
L.O.L. Surpise!,  
размери:  
104–134 см

4 лв.

Блуза  
100%  
памук
за момиче,  
с щампа,  
размери: 
104–134 см

    
    

налични 
цветове:

    
    

налични 
цветове:

    
    

налични 
цветове:

 
    

налични 
цветове:

ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН



6 лв.

Боди
95% памук и 5% еластан, за бебе,  
за момче, с принт Батман или  
щампа 101 Далматинци,  
размери: 62–92 см  

3 лв.

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

4 лв.

Клин
95% памук и  
5% еластан,  
за бебе,  
за момиче,  
с щампа, 
размери: 
74–98 см 4 лв.

Долнище на анцуг
с връзка на талията, 
за бебе, за момче, с щампа, 
размери: 74–98 см

4 лв.

Блуза 
100% памук или с високо  
съдържание на памук,  
за бебе, за момче, с принт,  
размери: 74–98 см

6 лв.

Боди 
95% памук и 5% еластан, за бебе, за момиче,  
с принт котката Мари, размери: 62–92 см

    
 

налични 
цветове:

    
    

налични 
цветове:

    
    

налични 
цветове:

    
    

налични 
цветове:

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ОТ 18.02.2021 ДО 24.02.2021



8 лв.

Блуза
с издължен гръб,  

заоблен в долната част,  
едноцветна, размери: S-XXL

15 лв.

Панталон
95% памук и 
5% еластан, 
с джобове с 
цип, с връзка 
на талията, 
едноцветен, 
размери:  
S–XXL

20 лв.

Дънки
с високо съдържание на 
памук, с износен ефект и 
необработени подгъви,  
с цип, размери: 36–44

6 лв.

Тениска
100% вискоза, с издължен гръб,  
заоблен в долната част,  
едноцветна, размери: S–XXXL

8 лв.

Тениска
с V-образно деколте,  
заоблена в долната  
част, с щампа,  
размери: S–XXXL

15 лв.

Блуза
памук, с издължен гръб,  
с принт, размери: S-XXL

ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН



501 лв.

от

Рамка  
за снимки
различни цветове, 
налични варианти: 
за снимка с размер 
13 х 18 см - 1,50 лв., 
15 х 20 см - 2 лв., 
2 бр. 10 х 15 см - 2,50 лв., 
А4 - 3,50 лв., 
30 х 40 см - 5 лв.

8 лв.

Микрофибърно одеяло
размери: 130 x 170 см18 лв.

Столче
с дървени крака, 
ø 30 см, височина: 26 см

5 лв.

LED светещи  
топки, 10 бр.
многоцветни или в бяло, 
ø 6 см, дължина: 165 см

502 лв.

отКомплект  
кутии, 2 бр.

налични размери: 
A4, 33 x 23,5 x 17 см – 2,50 лв.,  

37 x 27 x 21 см – 4 лв.,  
47 x 31 x 21 см – 5 лв.  

или 47 x 31 x 32 см – 6 лв.

    
    

налични 
цветове:

    
    

    
    

налични цветове:
    

    
    

    
      

налични 
цветове:

                

налични 
цветове:

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ОТ 18.02.2021 ДО 24.02.2021



2 лв.

Изкуствено цвете
в саксия, различни разновидности, 
ø 5,5 см, височина: 8 см

2 лв.

 oт Чаени свещи
налични варианти: бели, 30 бр. - 2 лв. или 100 бр. - 5 лв.
или ароматизирани, налични аромати: ванилия, горски 
плодове, вълшебна градина или круша, 18 бр. - 2,50 лв.,
време за горене около 4 часа всяка

2 лв.

Ароматизатор
налични аромати: горски бриз,  
норвежка гора, среднощно пачули  
или тъмна орхидея и пачули, кап. 30 мл

4 лв.

Комплект  
подложки за маса
различни цветове, ø 38 см  

Ароматна свещ
в стъклена поставка, 
налични аромати: 
ванилия, грейпфрут и киви, 
черна роза или свеж лен, 
размери: 8 х 8 х 8 см – 3,50 лв., 
ванилия: 10 х 10 х 10 см – 6 лв. 
или 12 х 12 х 12 см – 8 лв.

                        

налични цветове:

    
    

    
    

налични цветове:

3   лв.

 oт

50

ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН



15 лв.

Комплект прибори,  
24 бр.
с пластмасова дръжка

4 лв.

Комплект чаши, 3 бр.
високи, кап. 350 мл

6 лв.

 oт

Тиган  
с незалепващо покритие,  
размери:  
ø 20 см – 6 лв.,  
ø 24 см – 8 лв.,  
ø 28 см – 10 лв.,  
подходящ за  
индукционни котлони

Комплект буркани, 4 бр.
кап. 190 мл

         

налични  
цветове:

2    лв.

50

Чаша
порцелан, различни модели: 

кап. 350 мл – 2,50 лв., 
кап. 380 мл – 4 лв.

2    лв.

 oт

50

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА ОТ 18.02.2021 ДО 24.02.2021



3 лв.

Ароматна свещ
в стъклена поставка, налични аромати: 
ванилия, горски плодове,  
вълшебна градина или круша, 
ø 9 см, височина: 8 см 

6 лв.

Възглавница
размери: 40 х 40 см

ул. „Б
ачо Киро“

ул. „Търнавска“

ул. „Захари Стоянов“

PEPCO В 
БЯЛА СЛАТИНА

18.02.2021, 9:00 ЧАСА 

УЛ. „ТЪРНАВСКА“ N41А
/ДО МАГАЗИН Т-МАРКЕТ/

ПРЕДСТОЯЩО 
ОТКРИВАНЕ

Вижте нашите оферти, 
актуални новини и вдъхновения. 

Накратко: светът на PEPCO!
Ще намерите всичко на

PEPCO.BG

СЛЕДЕТЕ НАШЕТО 
СЪДЪРЖАНИЕ И 
ТУК:

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

FACEBOOK.COM 
/PEPCOBG


