
8 лв.

Тениски  
или шорти

100% памук 
или с високо  
съдържание  

на памук,  
с щампа,  

дамски,  
размери:  

S-XXL  
или мъжки,  

размери:  
M-XXL

5 лв.
Тениски  
или шорти
100% памук или с  
високо съдържание  
на памук, с щампа,  
за момичета  
или момчета,  
размери:  
104-134 см

Офертата е валидна от 6.05.2021 до 19.05.2021 или до изчерпване на количествата. 

ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН

ДВОЙНА 
РАДОСТ



5 лв.

Тениска  
или шорти
100% памук  
или с високо  
съдържание  
на памук,  
за момиче,  
с щампа  
Мини Маус,  
размери:  
104-134 см

5 лв.

Тениска или шорти
100% памук или с високо  

съдържание на памук,  
за момиче, с принт  

101 Далматинци,  
размери: 104-134 см

5 лв.

Тениска  
или шорти
100% памук или с  
високо съдържание  
на памук, за момче,  
с принт Marvel,  
размери: 104-134 см

5 лв.

Тениска  
или шорти 
100% памук или с високо  
съдържание на памук,  
за момче, с принт  
Мики Маус,  
размери:  
104-134 см

8 лв.

Тениска или шорти
100% памук или с високо  
съдържание на памук, дамски,  
с щампа 101 Далматинци,  
размери: S-XXL

8 лв.

Тениска  
или шорти

с високо съдържание  
на памук, мъжки,  
разновидности:  

тениска с принт  
Marvel или шорти  

с бродиран  
елемент Marvel,  
размери: M-XXL 

8 лв.

Тениска или шорти
100% памук или с високо  
съдържание на памук,  
дамски, с щампа Мини Маус,  
размери: S-XXL

офертата е валидна от 6.05.2021 до 19.05.2021ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН



5 лв.

Пола 
с високо съдържание на памук,  

за момиче, с ластик на талията  
и принт на точки, размери: 104-134 см

3 лв.

Потник  
100% памук
за момиче, с набор  
на раменете,  
едноцветен,  
размери:  
104-134 см

Шорти  
100%  
памук
за момиче,  
с ластик на  
талията и  
принт  
на точки,  
размери:  
104-134 см

3 лв.

Шорти 
микрофибърни,  

за момче,  
с щампа,  
размери:  

104-134 см

5 лв.

Тениска  
100%  
органичен памук
за момче, раирана,  
с щампа, размери:  
104-134 см

5 лв.

Топ  
100% памук
за момиче, с връзка  
на презрамките  
и ластик в горната  
част, с принт,  
размери: 104-134 см

5 лв.

Тениска  
100% органичен памук
за момче, с принт,  
размери: 104-134 см

2 лв.

50

налични 
цветове:

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



5 лв.

6 лв.

Тениска
98% памук и 2% еластан,  
за момиче, с необработени  
краища и флорален принт,  
размери: 134-164 см

6 лв.

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

Тениска  
100% памук
за момиче, с овален  
край и щампа,  
размери: 134-170 см

5 лв.

Тениска  
100%  
памук
за момче,  
с щампа,  
размери:  
134-170 см

15 лв.

Дънкови  
шорти 

98% памук и 2% еластан,  
за момче, с джобове  

и навити крачоли,  
с износен ефект,  

размери: 134-164 см 6 лв.

Шапка  
с козирка
с щампа, регулируема,  
обиколка: 54-56 см

налични 
цветове:

налични 
цветове:

налични цветове:

офертата е валидна от 6.05.2021 до 19.05.2021ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН



8 лв.

Шорти 
100% вискоза,  
широки,  
с джобове и  
връзка на  
талията,  
с принт,  
размери:  
34-42

8 лв.

Шорти 
100% вискоза,  
широки,  
с джобове  
и връзка на  
талията,  
едноцветни,  
размери: 34-42

15 лв.

Еспадрили
с връзки,  
номера: 36-41

6 лв.

Потник  
100% памук
широка кройка,  
с принт,  
размери: S-XXL

18 лв.

Дънков  
панталон  
100% памук
от лек деним, широк,  
с джобове и връзка  
на талията, с ластик  
в краищата,  
размери: 36-44

18 лв.

Дънкова  
рокля  

100% памук
от лек деним,  

с набор на  
деколтето  
и връзка на  
ръкавите,  

с колан,  
размери:  

36-44

налични цветове:

PEPCO.BG

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



10 лв.

Блуза
двупластова,  

дантелена  
горна част,  

памучна подплата,  
размери: S-XXL

6 лв.

Капела
плетена, с широка  
периферия и панделка от тюл,  
универсален размер

6 лв.

Потник  
100% памук
широк, със заоблен  
край и щампа,  
размери: S-XXL

8 лв.

Блуза 
95% памук  

и 5% еластан,  
широка кройка,  

с V-образно  
деколте,  

с връзка в  
долния край,  

размери: S-XXL

10 лв.

Чехли
с панделка,  

номера: 36-41

15 лв.

Дънкови шорти  
100% памук
от лек деним, с връзка на талията  
и джобове, размери: 34-42

15 лв.

Дънкови  
шорти

с високо съдържание  
на памук и еластан,  

с 5 джоба и  
навити крачоли,  

размери: 34-42

налични 
цветове:

офертата е валидна от 6.05.2021 до 19.05.2021ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН



Капела
плетена,  
с необработен  
край и панделка,  
универсален  
размер

6 лв.

Сандали
с помпони,  
номера: 36-41

8 лв.

Мини пола
с връзка на талията,  
мека и прилепваща  
по тялото, размери: S-XXL

15 лв.

Пола 
100% вискоза, дълга,  
с широка кройка,  
плисирана в талията,  
с връзка, размери: S-XXL

18 лв.

Дънков  
панталон

с високо  
съдържание  

на памук  
и еластан,  
с джобове,  

размери: 36-44

6 лв.

Топ
95% памук и  

5% еластан,  
с V-образно  

деколте  
и дълбоко  

деколте  
на гърба,  
с принт,  
размери: 

 S-XXL

5 лв.

50
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Вижте отзивите от нашата оферта, споделете вашето мнение

15.HBD.72729 HOHENSTEIN



4 лв.

 от

5 лв.

4 лв.

4 лв.

Комплект чорапи, 3 чифта
с високо съдържание на памук,  
с полиамид и еластан, за момиче,  
с принт 101 Далматинци, номера: 23-30

4 лв.

Комплект чорапи, 3 чифта
с високо съдържание на памук,  
с полиамид и еластан, за момиче,  
с принт 101 Далматинци, номера: 31-38

Комплект чорапи,  
3 чифта 

с високо съдържание на памук,  
с полиамид и еластан,  

за момче, с принт  
Спайдърмен, номера: 23-30

Комплект чорапи,  
3 чифта 
с високо съдържание на памук,  
с полиамид и еластан, за момче,  
с принт Анимал Планет,  
номера: 31-42 – 4 лв.
или боксерки, 1 бр.
95% памук и 5% еластан, за момче,  
с щампа Анимал Планет и надпис  
на талията, размери: 134-176 см – 5 лв.

Комплект слипове  
100% памук, 3 бр.

за момче, с принт Спайдърмен,  
размери: 92-128 см

или боксерки, 1 бр.*
95% памук и 5% еластан,  

за момче, с принт  
Спайдърмен, размери: 92-128 см

5 лв.

Комплект бикини, 2 бр. 
95% памук и 5% еластан, за момиче,  
с принт 101 Далматинци,  
размери: 134-164 см

5 лв.

Топ, 1 бр. или  
комплект боксерки, 2 бр. 
95% памук и 5% еластан,  
за момиче, с принт  
101 Далматинци,  
размери: 92-128 см

* 
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офертата е валидна от 6.05.2021 до 19.05.2021ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX

SHGO 045544 TESTEX
19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI 

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX

SHGO 045544 TESTEX



6 лв.

Боди 
95% памук и 5% еластан,  

за бебе, размери: 62-92 см,  
разновидности: за момиче,  

с щампа Мечо Пух и приятели  
или за момче, с щампа  
Мики Маус и приятели

6 лв.

Гащеризон  
100% памук
за бебе, за момиче,  
с панделка и ластик  
на талията, с принт  
Мини Маус или Мини Маус  
и Дейзи, размери: 74-98 см

8 лв.

Комплект  
боди 100%  

памук, 2 бр.
за бебе, за момиче,  

с набор на раменете,  
с принт, различни  

модели в комплекта,  
размери: 62-92 см

8 лв.

Комплект  
за бебе  
100% памук
за момче, включва:  
тениска с щампа  
Търсенето на Немо  
или Мики Маус и  
едноцветни шорти,  
размери: 74-98 см

5 лв.

 от

Ромпър  
100%  
памук
за бебе,  
за момиче,  
разновидности:  
с флорален  
принт,  
размери:  
62-80 см – 5 лв.  
или дънков,  
с вишнев принт,  
размери: 62-80 см – 8 лв.

налични 
модели:

налични 
модели:

налични 
модели:

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



25 лв.

Комплект  
прибори,  
24 бр.
включва: 6 супени лъжици,  
6 вилици, 6 ножа и  
6 чаени лъжици,  
неръждаема стомана,  
пластмасови дръжки  
с пъстър принт

4 лв.

Кутия
метална,  
с принт,  
размери:  

12 х 12 х 16,8 см

15 лв.

Плажна чанта
с изолиращо фолио, с цип,  
размери: 62 х 38 х 13 см

5 лв.

Сгъваема кутия
с принт, размери:  
30 х 30 х 30 см

4 лв.

Бутилка
за студени напитки,  
пластмасова, с 12 бр.  
охлаждащи кубчета, кап. 1,5 л 6 лв.

Буркан 
за студени напитки,  

с канелка, пластмасов,  
с принт, кап. 3,8 л

офертата е валидна от 6.05.2021 до 19.05.2021ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН



3 лв.

50

3 лв.

50

4 лв.

4 лв.

Бутилка
за студени напитки,  
пластмасова,  
с 12 бр. охлаждащи  
кубчета, кап. 1,5 л

6 лв.

Буркан 
за студени напитки,  
с канелка, пластмасов,  
прозрачен, с розов  
или син капак, кап. 4 л

10 лв.

Салатиера
със стъклопис и релефна  
повърхност, ø 23 см, кап. 2,2 л,  
подходяща за съдомиялна машина

15 лв.

Кана
за студени напитки,  
със стъклопис и релефна  
повърхност, кап. 1,3 л,  
подходяща за  
съдомиялна машина

3 лв.

Стъклена чаша
за студени напитки,  

със стъклопис и  
релефна повърхност,  

кап. 350 мл, подходяща  
за съдомиялна машина

Стъклена чаша
за вино и студени напитки,  
със стъклопис и релефна  
повърхност, кап. 320 мл,  
подходяща за съдомиялна машина

Салатиера
със стъклопис и релефна  
повърхност, ø 14 см,  
кап. 360 мл, подходяща  
за съдомиялна машина

4 лв.

Комплект  
сламки, 4 бр.   

метални, оцветени,  
включва: 2 прави,  

2 с чупка и четчица  
за почистване

налични 
 цветове:

PEPCO.BG

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



8 лв.

15 лв.

Контейнер за кексчета CURVER
с поставка с дръжки, разновидности:  
с поставка за мъфини или за торта,  
с капак с дръжка, размери: 29 х 45 х 12 см

Висяща 
кашпа

с макраме и възел 
за закачване

Рамка
размер на снимка:  
15 х 20 см

6 лв.

Кашпа
керамична,  
с релефна повърхност,  
ø 15 см, височина: 14,5 см 

15 лв.

 от

Фенер
със стъклени  

панели и дръжка,  
налични размери: 

12 х 12 х 28 см – 15 лв.,
18 х 18 х 47 см – 20 лв.

5 лв.

Сгъваема  
кутия
с принт,  
размери:  
30 х 30 х 30 см3 лв.

50

САМО 
СЕГА 

налични  
цветове:

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


