ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН

налични
също:

8
от

лв.

Суичър
с качулка

100% памук или с високо
съдържание на памук,
размери: 104-134 см,
разновидности: за момчета,
с цип, с принт Marvel
или Спайдърмен – 8 лв.
или за момиче,
с джоб тип кенгуру,
с принт Мини Маус – 15 лв.

15

лв.

Блуза 100% памук

размери: 134-170 см, разновидности:
за момичета, трицветна, с ластик в долния
край или за момчета, с качулка и принт

Офертата е валидна от 5.08.2021 до 18.08.2021 или до изчерпване на количествата.

офертата е валидна от 5.08.2021 до 18.08.2021

ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН

Блуза
100% памук

за момчета, с принт,
размери: 134-170 см

5

6

Комплект блузи, 2 бр.

лв.

за момчета, включва:
една изчистена, 100% памук
и една с принт, 90% памук и
10% вискоза, размери: 104-134 см

втората от
комплекта:

лв.

18

15

лв.

лв.

Дънки

Яке с качулка

с високо съдържание на памук,
с еластан, за момчета,
с джобове и връзка на талията,
размери: 134-170 см

за момчета, с цип, трицветно,
с принт, размери: 104-134 см

налични
също:

4

лв.

5

лв.

Блуза 100% памук

Долнище на анцуг
за момчета, изчистено,
размери: 104-134 см

за момичета, с принт,
размери: 104-134 см

15

лв.

налични
също:

5

лв.

Клин

95% памук и 5% еластан,
за момичета, с принт,
размери: 98-134 см

Дънкова
пола
100%
памук

за момичета,
с копчета,
размери:
134-170 см

8

лв.

Клин

95% памук и 5% еластан,
за момичета, с надпис отстрани,
размери: 134-170 см

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

SHGO 045544 TESTEX
17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

6

Комплект
чорапи,
3 чифта*

лв.

за момчета, спортни,
различни модели
в комплекта,
номера: 23-38

2

2

Комплект
боксерки, 2 бр.*

95% памук и 5% еластан,
с принт, различни
модели в комплекта,
размери: 92-128 см

50
лв.

SHGO 045544 TESTEX

50
лв.

Комплект чорапи,
3 чифта

за момичета, спортни,
с високо съдържание на
памук, различни модели
в комплекта, номера: 23-38

7

лв.

Комплект боксерки,
2 бр.
95% памук и 5% еластан,
с принт, различни модели
в комплекта,
размери: 134-164 см

4

лв.

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

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

Топ*

95% памук и 5% еластан,
за момичета, с широк
ластик, с принт,
размери: 134-164 см

4

лв.

Комплект
бикини, 2 бр.

95% памук и 5% еластан,
за момичета, с широк ластик,
с принт, различни модели
в комплекта, размери: 134-164 см

3

лв.

Комплект бикини, 2 бр.

95% памук и 5% еластан, за момичета,
с принт, различни модели в комплекта,
размери: 92-128 см

офертата е валидна от 5.08.2021 до 18.08.2021

ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН

10

лв.

Риза

с V-образно деколте,
с копче, издължен гръб
и навити, къси ръкави,
размери: 36-46

10

лв.

Блуза

с бродерия и
връзка на талията,
размери: S-XXXL

18

лв.

Панталон

с вискоза и еластан,
с джобове и принт,
размери: 36-44

10

лв.

Тениска
100% памук

с навити ръкави,
с принт Камбанка,
размери: S-XXXL

18

лв.

Дънкова
пола

15

лв.

Блуза

с 3/4 ръкави и издължен
гръб, с надпис,
размери: S-XXL

100% вискоза,
с копчета,
размери: S-XXL

Вижте отзивите от нашата оферта, споделете вашето мнение

10

лв.

18

FACEBOOK.COM
/PEPCOBG

Тениска
100% памук

с навити ръкави и
принт Мини Маус,
размери: S-XXXL

Блуза

лв.

@PEPCO.BG

с апликация
Мики Маус,
размери: S-XXL
SH020 157158 TESTEX

18

лв.

Риза

100% вискоза,
с копчета
и джоб на гърдите,
с издължен гръб
и принт Мини Маус,
размери: 36-46

Долнище
на анцуг

с джобове и
ластик в долния
край, с цветни
ленти отстрани,
размери: S-XXL

17

лв.

18

лв.

Рокля

100% вискоза, с V-образно
деколте и набрана талия
с връзка, размери: 36-44

офертата е валидна от 5.08.2021 до 18.08.2021
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Метла

за метене или почистване
с вода, със силиконов
косъм с различна дължина,
с ухо за окачване

6

лв.

5

Четка с лопатка

с ухо за окачване, силиконов ръб
на лопатката и дръжка против
плъзгане на четката

лв.

2

50
лв.

Четка

с дръжка против плъзгане,
с ухо за окачване, разновидности:
за фуги, за съдове или за бутилки

Дъска за гладене

с алуминиева рамка и мека повърхност
от памук, с метална поставка,
8-степенна регулация, максимална
височина: 96 см, размери:
125 х 33,5 см х 87-96 см –разтворена
или 144,5 х 33,5 см – сгъната

30

лв.

10
от

лв.

Кош

разновидности: с дръжки, кап. 30 л,
размери: 51,8 х 38 х 23,2 см – 10 лв.
или за пране, с капак, кап. 35 л,
размери: 38,4 х 28,2 х 50,3 см – 20 лв.

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

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

6

Кошница от

плетена, с дръжки, размери:
25 x 17 x 14 см – 6 лв.,
29,5 x 24 x 17 см – 10 лв.,
35 x 28 x 19,5 см – 15 лв.

6

лв.

лв.

Кошница*

метална, с ухо за окачване
и табела с надпис,
размери: 21 х 12,5 х 23,5 см

5
от

лв.

Касичка

Кош

от хиацинт, размери:
15 x 12 x 12 см – 5 лв.
или с дръжки,
28 x 18 x 15 см – 8 лв.,
33 x 22,5 x 17 см – 10 лв.,
38 x 27 x 20 см – 17 лв.

метална,
с принт
Мини Маус,
ø 10 см,
височина: 15 см

2

50
лв.

15

лв.

Мини тоалетка

с огледало и чекмедже,
с принт Мини Маус,
размери: 16 х 9,5 х 25,8 см

Пуф

с мека повърхност,
разновидности:
черен, с пискюли, ø 30 см,
височина: 33 см – 25 лв.
или сив, с ватирана шарка,
отварящ се капак и функция
за съхранение, ø 35 см,
височина: 43 см – 50 лв.

5
от

лв.

Кош

с принт и дръжки, размери:
30 x 19 x 17 см – 5 лв.,
33 x 23 x 20 см – 6 лв.,
40 x 28 x 22 см – 8 лв.
налични
също:

25
от

лв.

САМО
СЕГА

Раница
Christian
Lacroix

дамска, с едно основно
отделение, с дръжка и
преден джоб, регулируема,
размери: 24 х 13 х 32,5 см

30

30

лв.

лв.

Раница Christian Lacroix

дамска, с едно основно отделение,
с дръжка и преден джоб с цип,
с вътрешно отделение за лаптоп и
велкро затваряне, регулируема,
размери: 30 х 16 х 46 см

5 1

налични
също:

лв.

Несесер

1

50
лв.

Тетрадка А5

с 96 карирани листа,
с твърда корица,
налични различни модели

имитация
на кожа,
с цип

лв.

1

Тетрадка
А5

с 60 карирани листа,
с принт Animal Planet,
налични различни модели

15

Несесер

с цип и отделения
за пособия

лв.

5

50
лв.

Тетрадка А5

с 60 карирани листа,
налични различни
модели

Раница

за момчета, с два
предни джоба,
двуцветна,
размери:
25 х 25 х 46 см
налични
модели:

лв.

Раница

за момичета или момчета, с три отделения
и 2 странични джоба, с подсилено дъно
и отвор за слушалки, мека, регулируема,
с рефлективни панели, размери: 39 х 29 х 16 см

ПЛАЩАНЕ
С КАРТА

СЛЕДЕТЕ НАШЕТО
СЪДЪРЖАНИЕ И
ТУК:
FACEBOOK.COM
/PEPCOBG

@PEPCO.BG

ПРОФЕСИОНАЛНО
ОБСЛУЖВАНЕ

30

лв.

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

