
15 лв.

15 лв.

Дънки 
с високо съдържание 
на памук, с еластан,  
с джобове и висока  
талия, размери: 36–44 

стил
Пролетен

Риза 
100% вискоза,  

с V-образно деколте 
 и ластик на ръкавите,  

с принт, размери:  
36–46 

налични цветове:

налични цветове:

            

          

Офертата е валидна от 18.03.2021 до 24.03.2021 или до изчерпване на количествата.

ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН



10 лв.

Тениска 100% памук
с щампа, с пайети и мъниста  
или с перли и цветя,  
серия Фрида Кало,  
размери: S–XXL
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6 лв.

Тениска 
свободна кройка,  
с широк подгъв и  
издължен гръб,  
размери: S–XXXL7 лв.

Тениска
с V-образно деколте,  
с декоративен елемент  
на деколтето, размери: S–XXXL  

18 лв.

Дънкова рокля 
с високо съдържание  
на памук, с еластан,  
с копчета,  
размери: 36–44 

15 лв.

Риза 
100% вискоза, с V-образно  
деколте и ластик на ръкавите,  
с принт, размери: 36–46

8 лв.

Тениска  
100% памук
с фотощампа,  
размери: S–XXXL

офертата е валидна от 18.03.2021 до 24.03.2021ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН

налични 
цветове:

    

    
    

налични 
цветове:



6 лв.

Тениска  
100%  

памук
за момиче,  

с необработен  
подгъв на  
ръкавите,  
с щампа,  
размери:  

134–164 см

10 лв.

Рокля 
100% вискоза, за момиче, с копчета, с панделка  
на талията, с принт, размери: 134–164 см

20 лв.

Дънки
с високо съдържание  
на памук, с еластан,  
за момиче, с джобове  
и бродирани цветя,  
размери: 134–164 см

6 лв.

Клин 
95% памук и 5% еластан, за момиче,  
с принт, размери: 134–164 см

15 лв.

Риза  
100%  

памук
за момче, с яка,  

с джоб и каишка  
за навиване  
на ръкавите,  

размери:  
134–170 см

8 лв.

Панталон 
98% памук и  
2% еластан,  
за момче,  
с джобове,  
размери:  
134–164 см 

Продуктите от брошурата могат да бъдат намерени, маркирани с този знак в магазините ни:

налични 
цветове:

    



10 лв. 15 лв.

Панталон 
100%  
памук
за момче, 
с тиранти,
с джобове и
навити крачоли,
размери:
104-134 см

6 лв.

Долнище  
на анцуг  
100% памук
за момче, с джобове,  
с връзка на талията  
и щампа, размери: 104–134 см

5 лв.

Тениска 
100% памук или с високо  
съдържание на памук,  
за момче, на райе,  
с щампа,  
размери: 104–134 см

Рокля 
с високо  
съдържание  
на памук,  
за момиче,  
с долна част  
от тюл, с принт  
Мини Маус,  
размери:  
104–134 см

8 лв.

Пола 
за момиче, плисирана,  
с еластична талия и принт,  
размери: 104–134 см

5 лв.

Тениска  
100%  
органичен  
памук
за момиче, с джоб  
и принт, размери:  
104–134 см

    

    

    

    
налични цветове:

налични
цветове:

налични
цветове:

налични 
цветове:

офертата е валидна от 18.03.2021 до 24.03.2021ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН

Удобни дрехи   
за всеки повод



6 лв.

Пола 
за бебе, за момиче, с два пласта,  
от тюл, с ластик на талията и щампа,  
размери: 74–98 см

17 лв.

Комплект  
за бебе  
100% памук
за момиче, включва:  
дънково яке с щампа  
и рокля с принт,  
размери: 74–98 см

6 лв.

Риза
100% памук
за бебе, за момиче, 
с бродерия, с джоб 
във формата на сърце  
и връзка в долния край,  
размери: 74–98 см

18 лв.

Комплект за бебе  
100% памук*
за момче, съдържа: риза  
с папийонка и панталон  
с тиранти, размери: 74–98 см

10 лв.

Панталон 100% памук
за бебе, за момче, с джобове,  

разновидности: с камуфлажен  
принт или едноцветен,  

с колан, размери: 74–98 см

6 лв.

Риза 100% памук*
за бебе, за момче,  

с яка и принт,  
размери: 74–98 см

* Продуктът ще е наличен само в някои от нашите магазини.

    

    

налични 
цветове:

налични 
цветове:

PEPCO.BG

Винаги можете да разгледате най-новите ни колекции на PEPCO.BG



10 лв.

6 лв.

Гащеризон
за бебе, с принт,  
разновидности:  
за момиче, 
100% памук 
или за момче,  
с високо  
съдържание  
на памук,  
размери:  
62–92 см

5 лв.

Клин
за бебе, разновидности: за момиче, 95% памук и 5% еластан,  
с принт Бамби или Мини Маус или за момче, 100% памук,  
с принт Цар Лъв или Мики Маус, размери: 56–86 см

5 лв.

Комплект  
чорапи,  
3 чифта
с високо  
съдържание  
на памук,  
с еластан,  
разновидности:  
за момиче,  
с принт Мини Маус  
или за момче,  
с принт Мики Маус,  
номера: 0–15,  
15–18, 18–24  

8 лв.

Комплект  
за бебе  

100% памук
разновидности:  

за момиче,  
включва боди с волан  

и клин с принт  
или за момче,  

включва боди с принт  
и клин с щампа,  

размери: 62–92 см

Комплект боди  
100% памук, 2 бр.
за бебе, разновидности:  
за момче с принт Мики Маус  
или за момиче с принт Мини Маус,  
размери: 62–92 см

    

налични цветове:

    

    

налични 
цветове:

цветове 
за момиче:

    
цветове 

за момче:

офертата е валидна от 18.03.2021 до 24.03.2021ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН



4 лв.

 от

25 лв.

Керамични съдове
с флорален дизайн и неравни ръбове,  

разновидности: чиния за десерт, ø 21 см – 4 лв.,  
купа за салата, ø 14 см, кап. 700 мл – 4 лв.,  

чаша, кап. 230 мл, с чинийка, ø 15,5 см – 5 лв.,  
плитка чиния, ø 27 см – 5,50 лв.,  

подходящи за съдомиялна

4 лв.

 от Керамични съдове
бели, с неравни ръбове,  
разновидности: чиния за десерт, ø 21 см – 4 лв.,  
купа за салата, ø 14 см, кап. 700 мл – 4 лв.,  
чаша, кап. 230 мл, с чинийка, ø 15,5 cм – 5 лв.,  
плитка чиния, ø 27 см – 5,50 лв.,  
подходящи за съдомиялна  8 лв.

Покривка 
размери:  

140 x 180 см

Комплект прибори, 24 бр. 
неръждаема стомана,  

с деликатен флорален елемент

15 лв.

Дъска за сервиране 
с шпатула, нож и вилица,  
размери: 28,5 x 38 см

налични 
също:
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10 лв.

Постелка за баня
с принт,  

размери: 45 x 75 см

10 лв.

Четка за  
тоалетна
керамична  
основа  
с флорален 
мотив

6 лв.

 от

Хавлия  
100% памук
500 г/м2, размери:
50 x 100 см – 6 лв.,
70 x 140 см – 15 лв.,
подходящи за пране на 60°C  

4 лв.

 от

Аксесоари за баня
керамични, с флорален елемент,  
разновидности:  
поставка за четка за зъби – 4 лв.,  
дозатор за течен сапун – 5 лв.,  
поставка за памучни тампони – 5 лв.

офертата е валидна от 18.03.2021 до 24.03.2021ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН



17 лв.

40 лв.

4 лв.

Поставка за саксия
циментова, с релефен завършек,  
ø 15 см, височина: 12,5 см

8 лв.

Поставка за саксия
с метална стойка,  
размери: 16 x 16 x 30 см 

20 лв.

Орхидея 
изкуствена,  

във ваза, ø 10 см,  
височина: 56 см

Комод с рафтове 
дървен, плетени кошници  
с текстилна подплата,  
размери: 30 x 27,5 x 67,5 см 

Фенер 
метален,  
със стъклени  
панели, с дръжка,  
размери:  
16 x 16 x 33,5 см

17 лв.

Настолна  
лампа
с текстилен  
абажур, ø 18 см,  
височина: 41 см  

Продуктите от брошурата могат да бъдат намерени, маркирани с този знак в магазините ни:

С цвят 
на пролет



5 лв.

20 лв.

18 лв.

Комплект завеси,  
2 бр.
с метални рингове за окачване,  
пропускащи светлина,  
размери: 140 x 240 см

Комплект  
калъфки за  
възглавница,  
2 бр. 
размери: 40 x 40 см

Комплект  
спално бельо 
100% памук, включва:  
плик за завивка 140 x 200 см  
и калъфка за възглавница 
70 x 80 см, подходящи  
за пране на 60°C

5 лв.

Декоративна трева
с цветя, изкуствена,

ø 10 см, височина: 45 см

    

        

налични цветове:

налични цветове:

налични цветове:

налични 
видове:

САМО 
СЕГА 

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


