
6 лв.

 от

6 лв.

Комплект клинове или  
комплект долнища, 2 бр.
с принт, различни модели в комплекта, размери: 104-134 см,
клинове 95% памук и 5% еластан, за момичета – 6 лв.,
долнища 100% памук, за момчета – 15 лв.

Комплект  
блузи  
100% памук,  
2 бр.
за момичета или  
момчета, с принт,  
различни модели  
в комплекта,  
размери:  
104-134 см

Свежи и удобни
                                   комбинации

ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН

Офертата е валидна от 26.08.2021 до 1.09.2021 или до изчерпване на количествата.



15 лв.

6 лв.

6 лв.

6 лв.

15 лв.

6 лв.

Комплект  
долнища  

100% памук,  
2 бр.

за момчета, с джобове  
и връзка на талията,  

включва:  
едно едноцветно и  

едно с принт,  
размери: 104-134 см

Комплект блузи 100% памук, 2 бр.
за момичета или момчета, с принт, различни  
модели в комплекта, размери: 104-134 см

Комплект  
клинове,  
2 бр.
95% памук и  
5% еластан,  
за момичета,  
с принт,  
различни  
модели в  
комплекта,  
размери:  
104-134 см

Комплект клинове, 2 бр.
95% памук и 5% еластан,  
за момичета, включва:  
един едноцветен и eдин  
с принт, размери: 134-170 см

Комплект  
блузи  
100% памук,  
2 бр.
за момичета  
или момчета,  
включва: една  
едноцветна  
и една с принт,  
размери:  
134-170 см

Комплект  
долнища  

100% памук, 2 бр.
за момчета, с джобове  

и връзка на талията,  
включва: едно едноцветно  

и едно с принт,  
размери: 134-170 см 

налични също:

   

налични 
също:

налични 
също:

   

   

налични също:

офертата е валидна от 26.08.2021 до 1.09.2021ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН



5 лв.

8 лв.

8 лв.

4 лв.

6 лв.

15 лв.

Клин
95% памук и 5% еластан,  
за момичета, с принт,  
размери: 104-134 см

Суитшърт с качулка
за момичета, с цип,  
с декоративни ушички и принт,  
размери: 104-134 см

Дънки
с високо съдържание на памук,  

с еластан, за момчета,  
размери: 104-134 см 

Блуза  
100% памук

за момчета, с надпис,  
размери: 104-134 см

Блуза  
100% памук

за момичета,  
с принт Снупи,  

размери: 104-134 см

Рокля
за момичета,  

с набор и копче  
на гърба,  

с принт на точки,  
размери: 104-134 см

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



18 лв.

15 лв.

15 лв.

15 лв.

6 лв.

6 лв.

Панталон
за момичета,  

с колан и  
джобове,  
кариран,  
размери:  

134-170 см

Рокля
100% вискоза, за момичета,  
с копчета, 3 джоба  
и колан на талията,  
размери: 134-170 см

Риза
100% вискоза,  
за момичета,  
със заоблен долен  
край и принт  
Мики Маус,  
размери:  
134-170 см

Долнище  
100% памук
за момичета,  
с джобове,  
едноцветно,  
размери:  
134-170 см

Долнище 
с високо съдържание на памук,  
за момчета, с джобове и  
декоративни елементи  
на коленете, с връзка  
на талията и апликация  
на джоба, размери:  
134-170 см

Блуза  
100%  

памук
за момчета,  

с принт,  
размери:  

134-170 см

налични 
също:

   

офертата е валидна от 26.08.2021 до 1.09.2021ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН

18.HBD.40951  HOHENSTEIN HTTI



8 лв.

 от

8 лв. 8 лв.

8 лв.

6 лв.

6 лв.

Пижама
99% памук и 1% вискоза,  

за момчета, с принт,  
размери: 92-128 см

Пижама
за момчета, включва:  

блуза 99% памук и  
1% вискоза, с принт  

и долнище 100% памук,  
едноцветно,  

размери: 92-128 см

Пижама*  
100% памук
за момичета,  
включва:  
блуза с принт и  
едноцветно  
долнище,  
размери:  
92-128 см

Пижама*  
100% памук
за момичета, с принт,  
размери: 92-128 см

Пижама
за момчета,  
включва: блуза  
100% памук, с принт  
и едноцветно  
долнище с високо  
съдържание на памук,  
размери:  
134-164 см – 8 лв.  
или за момичета,  
100% памук, с принт,  
размери:  
134-164 см – 10 лв.

Пижама*  
100% памук
за момичета, включва:  
блуза с принт и  
едноцветно долнище,  
размери: 134-164 см *Продуктът ще е наличен само в някои от нашите магазини.

FACEBOOK.COM 
/PEPCOBG

Вижте отзивите от нашата оферта, споделете вашето мнение
@PEPCO.BG



Съдържа и  
5% органично отгледан 
памук със сертификат  

ETKO-4886

4 лв.

 от

3 лв.

50

3 лв.

50

4 лв.

50

4 лв.

50

Комплект бельо,  
3 бр. или комплект  

чорапи, 3 чифта
за момичета, с принт,  

различни модели в комплекта, 
бельо 100% памук, размери:  
92-128 см, чорапи с високо  

съдържание на памук,  
с еластан, номера: 23-30 

Комплект бикини  
100% памук, 5 бр.

за момичета, едноцветни,  
3 цвята в комплекта,  

размери: 98-152 см

Комплект тениски 
 или потници  
100% памук, 2 бр.
за момичета, едноцветни,
потници,  
размери: 92-164 см – 4 лв.,
тениски, 
размери: 110-164 см – 5 лв.

Комплект бикини 100% памук, 2 бр.
за момичета, с принт, различни модели  
в комплекта, размери: 92-128 см

Комплект чорапи, 5 чифта
с високо съдържание на памук, с еластан,  
за момичета, едноцветни,  
3 цвята в комплекта, номера: 23-38

налични  
в размери 
134-164 см:

налични в номера 
31-38:

офертата е валидна от 26.08.2021 до 1.09.2021ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН

SHGO 045544 TESTEX

14.HCN.50033 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.19053 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX

14.HCN.50033 HOHENSTEIN HTTI

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

2017OK1009 AITEX



4 лв.

 от

4 лв.

3 лв.

50

4 лв.

50

4 лв.

50

Комплект чорапи, 5 чифта
с високо съдържание на памук, с еластан, за момчета,  
едноцветни, 3 цвята в комплекта, номера: 23-38

Комплект слипове,  
3 бр. или комплект  

чорапи, 3 чифта
за момчета, с принт,  

различни модели в комплекта,
слипове 100% памук, размери:  

92-128 см, чорапи с високо  
съдържание  на памук,  

с еластан, номера: 23-30

Комплект  
слипове, 5 бр.

за момчета, включва:  
3 бр. 100% памук и 2 бр.  

с високо съдържание  
на памук, едноцветни,  

различни цветове,  
размери: 98-164 см

Комплект боксерки, 2 бр.
с високо съдържание на памук, с еластан,  
за момчета, едноцветни, различни модели  
в комплекта, размери: 98-164 см

Комплект  
тениски  

или потници  
100% памук, 2 бр.
за момчета, едноцветни,

потници,  
размери: 92-164 см – 4 лв.,

тениски,  
размери: 110-164 см – 5 лв.

налични  
в размери  
134-164 см:

налични в номера 
31-38:

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

SHGO 045544 TESTEX SHGO 045544 TESTEX

20.HCN.19053 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

2017OK1009 AITEX

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.19053 HOHENSTEIN HTTI

14.HCN.50033 HOHENSTEIN HTTI



17 лв.

40 лв.

6 лв.

6 лв.

15 лв.

5 лв.

Одеяло*
с принт,  

размери: 130 х 170 см

Завеса*
от велур, с отвори за  
окачване, едноцветна,  
размери: 140 х 260 см

Сгъваема кутия
с велурено и релефно покритие,  
с декоративен пискюл,  
размери: 30 х 30 х 30 см 

Табуретка
с отварящ се капак и  
велурено покритие,  
със златисти крака  
и функция за съхранение,  
ø 37,5 см, височина: 40 см

Тишлайфер
с принт,  
размери: 40 х 180 см

Калъфка за  
възглавница*

с принт,  
размери: 40 х 40 см

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

офертата е валидна от 26.08.2021 до 1.09.2021ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН



18 лв.

 от

5 лв.

6 лв.

17 лв.

8 лв.

6 лв.

Фенер*
дървен, с метален връх,  
стъклени панели и дръжка,  
размери: 
17,5 х 17,5 х 38,5 см – 18 лв.,
23 х 23 х 52 см – 30 лв.

Рамка
с перлен завършек,  
за размер снимка: 13 х 18 см

Кашпа
керамична,  
с релефна  
повърхност,  
ø 15,5 см,  
височина: 12,5 см

Ваза
стъклена, ø 26,5 см,  
височина: 20 см  

Декоративна купа
метална, със златист ръб, овална,  
размери: 28,5 х 28,5 х 16 см

Изкуствено  
растение
3 налични вида,  

размери:  
65-70 х 13-19 х 9-14 см

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

налични 
също:

    
 

PEPCO.BG

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



3 лв.

6 лв.

6 лв.

10 лв.

10 лв.

4 лв.

3 лв.
Термос
вакуумен, с метална  
вътрешна част,  
с ушички, кап. 320 мл

Кутия за обяд
с 2 отделения, затваря се със скоби,  
с включен прибор вилица и лъжица  
в едно, с принт, размери: 14 х 18 х 7,5 см

Кутия за обяд  
на две нива
със закопчалка и включени прибори,  
кап. 2 х 600 мл, подходяща за  
микровълнова с отворен капак

Чанта за обяд с  
контейнери и  
охлаждащо отделение
термална, с цип и принт, включва:  
3 контейнера и охлаждащо  
отделение, размери на чантата:  
21,5 х 23 х 18 см,  
размери на контейнерите:  
1,8 л и 2 х 400 мл 

Бутилка
пластмасова,  
с метална  
капачка и дъно,  
с принт, кап. 1 л

Чанта за обяд
с цип, с външен джоб,  

размери: 30 х 13,5 см

Кутия  
за обяд

с принт  
еднорог,  

кап. 850 мл,  
подходяща за  

микровълнова с  
отворен капак

налични 
също:

    
    

налични 
също:

   

налични 
също:

   

налични 
също:

   

офертата е валидна от 26.08.2021 до 1.09.2021ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН



6 лв.

4 лв.

2 лв.

1 лв.

50

1 лв.

50

2 лв.

50

5 лв.

50

2 лв.

50

Несесер
с корково покритие,  
с цип, размери: 20 х 5,5 х 5,5 см

Тетрадка А5
120 листа, карирани или  

с редове, с коркови 
корици и цветни елементи,  

размери: 14,5 х 21 х 1,8 см

Комплект химикали, 2 бр.
с корково покритие,  
различни цветове в комплекта

B5 Oxford тетрадка
80 карирани листа, с мека корица, книговезане  
от зашит или залепен тип, с изключително бяла  
и гладка хартия, Оптик хартия 90 г/м2,  
размери: 17 х 24,5 см

Комплект  
маркери,  
4 цвята

Комплект  
моливи,  
6 бр.
дървени

Цветни  
моливи,  

12 цвята
от дърво

Комплект  
лепкави бележки

различни цветове,  
размери: 7,5 х 7,5 см

САМО 
СЕГА 

налични 
също:

   
налични 

също:

    
  

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



5 лв.

4 лв.

15 лв.

3 лв.

1 лв.

50

2 лв.

50

Тетрадка А4
100 страници с редове,  
с твърди корици,  
със спирала, размери:  
29,5 х 21 х 1,2 см

Комплект химикали,  
2 бр.
Комплект химикали, 2 бр.
с принт

Химикал с несесер
с принт,  

размери: 18,5 х 5 х 1,2 см

Настолна LED лампа
с 2 нива на яркост, поставка за моливи,  

с вградена батерия и включен USB кабел  
за зареждане, сива или розова,  

размери: 15,5 х 9,4 х 39 см

Поставка за моливи
метална, височина: 10 см

Калъф  
за моливи

с ластик за  
прикачване  

към тетрадка,  
затваря се с магнит,  

размери: 18 х 8 см

налични 
също:

      

налични 
също:

    
  

   

БУТОН ЗА  
КОНТРОЛ НА  

ЯРКОСТТА

ПОСТАВКА  
ЗА ТЕЛЕФОН

ЕЛАСТИЧНО  
РАМО

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

@PEPCO.BG


