
25 лв.

Камионче  
за бутане  
с балончета
с отделение за багаж,  
разновидности: пожарен  
камион или полицейска кола,  
течността за балончета  
се продава отделно

20 лв.

Типи палатка  
Пес Патрул  
или Мини Маус
размери:  
100 х 100 х 140 см

налични 
също:

   

налични 
също:

   

ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН

Офертата е валидна от 20.05.2021 до 2.06.2021 или до изчерпване на количествата. 



20 лв.

Басейн 
надуваем, ø 180 см,  
височина: 43 см, за деца  
над 3-годишна възраст 

18 лв.

Ходещ динозавър
с подвижни елементи, издаваща звуци, размери: 30,5 х 17,8 см,  
за деца над 3-годишна възраст, с включени батерии 

20 лв.

Кукла  
Cave Club
с аксесоари,  
4 налични модела

8 лв.

Играчка  
Пес Патрул
с подвижни елементи,  
разновидности: Чейс,  
Маршал, Зума, Скай,  
Роки или Ръбъл

20 лв.

Количка с дистанционно  
управление Пес Патрул
разновидности: Чейс - полицейска  
кола или Маршал - пожарен камион,  
за деца над 3-годишна възраст,  
батериите се продават отделно  

50-150 sp in

150-300 sp in

налични  
също:

  

офертата е валидна от 20.05.2021 до 2.06.2021ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН



15 лв.

Одеяло 
с принт Лола от  
Шантави рисунки,  
размери: 130 х 170 см

Кош
мрежест,  
сгъваем,  
с дръжки,  
с принт  
Мики или  
Мини Маус,  
размери:  
35 х 35 х 55 см

8 лв.

Възглавница
с принт Лола от  

Шантави рисунки,  
размери: 40 х 40 см

25 лв.

Кукла Барби  
и Челси

от серия  
The Lost Birthday,  

включва три  
вида домашни  

любимци и  
 аксесоари

20 лв.

Еднорог
плюшен, розов  
или бял, дължина:  
80 см

20 лв.

Пиано 
музикално, с фигурки 
Прасето Пепа или Пес Патрул,  
за деца над 18-месечна възраст 

Комплект за сладолед  
с пластелин
включва: пет контейнера по 56 г всеки,  
машина за сипване, аксесоари за  
оформяне и декорация, за деца над  
3-годишна възраст

15 лв.

SH025 126239 TESTEX

5 лв.

50

налични 
също:

  

налични 
също:

  

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



8 лв.

Комплект за бебе  
100% памук
за момиче, включва: рокля с набор  
на талията, с щампа 101 Далматинци  
и лента за глава с панделка,  
размери: 74-98 см

8 лв.

Комплект за бебе
за момче, 100% памук или 99% памук  
и 1% вискоза, включва:  
тениска и  
панталонки,  
с щампа  
"Ние, мечоците",  
размери: 74-98 см

6 лв.

Дрънкалка или  
одеяло за гушкане
с Тигър от Мечо Пух и приятели,  
меки и приятни на допир

6 лв.

Дрънкалка  
или одеяло  
за гушкане
с Прасчо от Мечо  
Пух и приятели,  
меки и приятни  
на допир

8 лв.

Комплект за бебе
за момче, включва: боди потник 100% памук,  

с щампа и панталонки 99% памук и 1% вискоза,  
с джоб тип Кенгуру, размери: 62-92 см

8 лв.

Боди  
100% памук
за бебе, за момиче,  
с надиплена  
горна рокля  
и панделка,  
размери:  
62-92 см

10 лв.

Музикална  
играчка
Мечо Пух и приятели,  
с висулки и огледало,  
деликатна на допир,  
издаваща успокояващи  
звуци 

налични 
също:

  

офертата е валидна от 20.05.2021 до 2.06.2021ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН



8 лв.

Шорти  
100% памук

за момче, с  
декоративни елементи,  

с джобове, връзка на 
талията и щампа,  

размери: 134-164 см

6 лв.

Шапка  
с козирка 
за момче, с принт  
Гарфилд,  
регулируема,  
обиколка: 52-56 см

8 лв.

Тениска  
100% памук
за момче,  
с щампа  
Гарфилд,  
бяла или  
морскосиня,  
размери:  
134-164 см

5 лв.

Капела
за момиче, плетена,  

с цветен елемент,  
обиколка: 52-56 см

6 лв.

Тениска 100% памук
за момиче, с пайети,  
размери: 134-164 см

18 лв.

Дънков  
гащеризон

98% памук и  
2% еластан,  

за момиче,  
с джобове  

и износен ефект,  
размери:  

134-164 см

FACEBOOK.COM 
/PEPCOBG

Вижте отзивите от нашата оферта, споделете вашето мнение



6 лв.

Шорти 
с високо съдържание  
на памук, за момче,  
с джобове и връзка  
на талията,  
с щампа Пес Патрул,  
размери: 104-134 см

6 лв.

Рокля 
с високо съдържание  
на памук, за момиче,  

с щампа Пес Патрул,  
размери: 104-134 см

6 лв.

Потник*  
100% памук 

за момче,  
с щампа Пес Патрул,  

размери: 104-134 см

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

6 лв.

Шорти 
98% памук и 2% еластан,  

за момиче, с джобове  
и връзка на талията,  
с принт Пес Патрул,  

размери: 104-134 см

6 лв.

Потник*  
100% памук
за момиче, с набор  
на раменете и  
щампа Пес Патрул,  
размери: 104-134 см

6 лв.

Тениска 
98% памук и 2% еластан,  
за момиче, с щампа  
Пес Патрул,  
размери: 104-134 см

офертата е валидна от 20.05.2021 до 2.06.2021ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН



5 лв.

Шорти
микрофибърни, за момче, 

 с връзка на талията и  
принт, размери: 104-134 см

6 лв.

Спортни  
шорти  

100% памук
за момче, с джобове и връзка на талията,  

с контрастни елементи и надпис,  
размери: 104-134 см8 лв.

Дънкови панталонки   
с високо съдържание на памук, с еластан,  
за момиче, с джобове и принт във формата  
на звезда, размери: 104-134 см

4 лв.

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

4 лв.

Потник*  
100% памук

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

4 лв.

Потник 100% памук  
за момиче, с панделка  

на раменете и овален край,  
размери: 104-134 см

4 лв.

Шорти  
100%  
памук
за момиче, с набор  
отстрани, панделка  
и принт, размери: 104-134 см

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

налични  
също:

  

налични  
също:

  

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



6 лв.

Пижама
за момиче, включва: тениска 100% памук  
и панталонки с високо съдържание  
на памук, с принт 101 Далматинци,  
размери: 92-128 см

10 лв.

Нощница 100% памук
дамска, с щампа 101 Далматинци,  
размери: S-XXL

5 лв.

Комплект чорапи*,  
3 чифта

с високо съдържание на памук,  
с полиамид и еластан, дамски,  

с принт 101 Далматинци,  
номера: 35-38 или 39-42

15 лв.

Пижама  
100% памук
дамска, с щампа  
101 Далматинци,  
размери: S-XL

5 лв.

Комплект бикини, 2 бр.
95% памук и 5% еластан, дамски,  
с принт 101 Далматинци, 
размери: S-XXL

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 044554 TESTEX * Продуктът ще е наличен само  
в някои от нашите магазини.

офертата е валидна от 20.05.2021 до 2.06.2021ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН



6 лв.

Нощница
с високо съдържание  
на памук, за момиче,  

с щампа 101 Далматинци,  
размери: 134-164 см

6 лв.

Нощница
с високо съдържание на памук, за момиче,  

с набор на раменете и щампа 101 Далматинци,  
размери: 92-128 см

6 лв.

Пижама
за момче, включва:  
тениска 100% памук и панталонки  
с високо съдържание на памук,  
с принт 101 Далматинци,  
размери: 92-128 см

6 лв.

Пижама
за момче, включва: тениска с  
високо съдържание на памук и  
панталонки 100% памук,  
с щампа 101 Далматинци,  
размери: 134-176 см

10 лв.

Пижама
мъжка, включва: тениска с високо съдържание  
на памук и панталонки 100% памук,  
с щампа 101 Далматинци, размери: M-XXL

PEPCO.BG

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



15 лв.

Мини пола  
100% памук
от мека материя,  
прилепваща по тялото,  
с джобове, ластик и  
връзка на талията,  
размери: S-XXL 

6 лв.

Мини пола
95% памук и  
5% еластан,  
мека материя,  
прилепваща  
по тялото,  
с ластик на  
талията,  
размери: S-XXL

18 лв.

Рокля  
с открити рамене,  
с бродиран  
набор тип  
Сеньорита  
и колан,  
размери:  
36-44

10 лв.

Рокля  
100% памук

с V-образно  
деколте, широки  

ръкави и ластик на  
талията, с принт,  

размери: 36-44

10 лв.

Блуза
100% вискоза, с открити  
рамене и връзка на  
талията, с принт,  
размери: 36-46

15 лв.

Дънкова блуза  
100% памук
с открити рамене,  
с набор на деколтето и  
заоблен край,  
размери: 36-46

налични  
също:

 

офертата е валидна от 20.05.2021 до 2.06.2021ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН



10 лв.

Ароматен  
комплект 

с декоративна  
клетка, включва: 

дифузер с  
изкуствени цветя,  

масло с аромат  
на лилия,  

с пръчици,  
ø 14 см,  

височина: 20 см

50 лв.

Пуф 
с велурена повърхност  
и декоративни копчета,  
ø 38 см, височина: 38 см

5 лв.

Рамка 
снимка 10 х 15 см, с елемент 

 във формата на сърце

25 лв.

Тройна стойка  
за саксии
метална, боядисана,  
размери: 69 х 14,5 х 55,5 см

8 лв.

Възглавница 
във формата на сърце,  
с изкуствен косъм,  
размери: 40 х 45 см

4 лв.

Колие 
с висулка във  
формата на  

буквата М  
като "мама"э,  

с двойна верижка  
45 см и 50 см 

SHHO 094418 TESTEX

налични  
също:

  

налични  
също:

  

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



40 лв.

Баланс колело
с регулируеми кормило и  
седалка, максимален товар  
до 20 кг, 10-инчови колела,  
височина: 49 см, за деца  
над 2-годишна възраст

70 лв.

Надуваем  
парти център 

с пръскалка тип Вулкан,  
свързваща се директно с  

маркуч, мини пързалка,  
палми и водно легло  

за подскачане, размери:  
265 х 104 х 265 см,  

за деца над 2-годишна  
възраст

18 лв.

Комплект за балончета
включва: 3 ринга и съд за течност,  
ø 40,5 см, кап. контейнер 500 мл,  
наличен в два цвята, за деца над  
3-годишна възраст

18 лв.

Кукла бебе
с надуваемо  

фламинго или лебед,  
височина: 23 см

САМО
СЕГА

налични  
също:

  

налични  
също:

  

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


