
Ароматна свещ от соев восък 
в стъкло, с дървен капак, различни аромати,  

ø 11 см, височина: 8,5 см  

Фенер
със стъклени панели, 
метална горна част  

и дръжка от въже,  
размери:  

15 х 15 х 37 смДвулицево  
одеяло
тип шерпа, меко и топло,  
размери: 150 х 200 см

18 лв.

6 лв.

15 лв.

налични  
също:

    
  

Офертата е валидна от 21.10.2021 до 10.11.2021 или до изчерпване на количествата.

Уютен дом

SH025 162889 TESTEX

усети качеството,  
    влюби се в цената



Кутия 
с велурено покритие,  
декоративна панделка и надпис,  
разновидности:
ø 14,5 см, височина: 14 см – 5 лв.,
ø 17,5 см, височина: 16 см – 5,50 лв.

Двулицево одеяло
тип шерпа, меко и топло,  
размери: 150 х 200 см

Калъфка  
за възглавница 

размери: 40 х 40 см

Кашпа 
метална, ø 19 см,  
височина: 40 см

Ароматен  
дифузер

с пръчици, аромат  
Солен карамел,  

кап. 100 мл

Изкуствено  
растение

в есенни цветове,  
2 вида, размери:  

70 x 20 x 10 см,  
50 x 30 x 15 см  

налични 
също:

   

18 лв.

18 лв.

5 лв.

5 лв.

 от

10 лв.

550 лв.

офертата е валидна от 21.10.2021 до 10.11.2021
усети качеството,  
     влюби се в цената

налични 
също:

   

налични 
също:

   



Кашпа 
керамична, с релефна  
повърхност, размери:  

17 х 18 х 15 см

Пуф 
с дебела, структурна  

плетка, ø 47 см,  
височина: 37 см  

Комплект  
декоративни  
клони*, 5 бр.
височина: 80 смСкрин 

от бамбук, 3 рафта,  
размери: 37 х 27 х 57 см

Мултирамка  
с рафт
метална,  
с 3 рамки  
за снимка  
с размер:  
10 х 15 см

Сгъваема  
кутия
размери:  
30 х 30 х 30 см

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

8 лв.

8 лв.

50 лв.

15 лв.

5 лв.

Всички продукти от брошурата са наши хит предложения. Търсете този символ,  
за да ги откриете в магазините ни.



Комплект за  
къпкейкове 

с 24 форми и 24 декоративни  
клечки, с металически  

завършек, различни  
цветове и модели

Силиконова  
шпатула* 

с дръжка от дърво  
и принт

Комплект аксесоари  
за кухня, 5 бр.  

включва: шпатула, 2 големи лъжици,  
лъжица за спагети и черпак,  

с удобна магнитна стойка

ТОПЛОУСТОЙЧИВИ,  
ЩАДЯЩИ ДЕЛИКАТНИТЕ  
ПОВЪРХНОСТИ И ВИНАГИ  
УДОБНИ БЛАГОДАРЕНИЕ  
НА МАГНИТНИТЕ СИ ДРЪЖКИ

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

40 лв.

350 лв.

250 лв.

налични 
също:

    
  

офертата е валидна от 21.10.2021 до 10.11.2021
усети качеството,  
     влюби се в цената



Чаша 
от порцелан,  
със златиста дръжка  
във формата на пеперуда  
и надпис, кап. 380 мл

Чаша 
от порцелан,  

с флорален  
мотив и надпис,  

кап. 360 мл

Съд за печене  
с формички
с незалепващо покритие,  
размери: 40 х 28 х 3,5 см  
и форми за 16 бисквити

Топлоустойчива  
кана* 
от стъкло,  
с пластмасов капак  
и дръжка, кап. 1,5 л 

Топлоустойчив съд 
от стъкло, подходящ за печене,  
съхранение или замразяване,  
с пластмасов капак,  
разновидности:
кап. 2,25 л – 10 лв.,
кап. 3,5 л – 15 лв.

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

15 лв.

6 лв.

5 лв.

4 лв.

10 лв.

 от

FACEBOOK.COM 
/PEPCOBG

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



Монтесори Къщата на  
фантастичните животни

включва: къща за построяване,  
18 карти и 24 животинки

Играчка  
прахосмукачка 

със сменяеми глави,  
батериите се  

продават отделно

Nerf Alpha Strike  
бластер
с 12 стрелички от пяна,  
за деца над 8-годишна възраст

Камионче 
от пластмаса, с движещи се  

елементи, разновидности:  
камион за смет,  

пожарна, самосвал 

Строително  
камионче

със светлини, звук,  
гумени колела и  

движещи се елементи,  
разновидности:  

булдозер, екскаватор  
или самосвал,  

с включени батерии 

Бакуган  
комплект

колекционерски сет,  
включва: 3 топки,  

които се трансформират 
в свирепи зверове, карти  

и шестоъгълни жетони 

20 лв.

25 лв.

25 лв.

20 лв.

18 лв.

20 лв.

офертата е валидна от 21.10.2021 до 10.11.2021
усети качеството,  
     влюби се в цената



Кукла бебе  
с аксесоари

Пони 
с дълга грива  

и аксесоари

Комплект за  
пластилинова  
къща
включва: пластмасови  
части, преса и пластилин

Кукла
с 4 комплекта  

дрешки и  
аксесоари

Комплект  
семейство

с аксесоари

 Плюшено 
мече

цвят по избор:  
крем или кафяв,  
височина: 90 см

20 лв.

18 лв.

17 лв.

25 лв.

15 лв. 18 лв.

Всички продукти от брошурата са наши хит предложения. Търсете този символ,  
за да ги откриете в магазините ни.



Панталон  
100% памук

за бебета, за момичета,  
рипсен, с ластик  

на талията и принт,  
размери: 80-98 см

Комплект за бебета  
100% памук
за момичета, включва:  
боди с принт и рокля  
от рипсено кадифе  
с апликация,  
размери: 62-92 см

Ромпър
с високо съдържание на памук, за бебета,  

за момичета, с велур, разновидности:  
с апликация на бухал и точки на  

ръкавите – 8 лв. или с набор и  
принт Бамби – 10 лв., размери: 56-80 см  

Комплект бодита  
100% памук, 2 бр.
за бебета, за момичета,  

включва: 1 бр. с принт  
и 1 бр. изчистено и с набор,  

размери: 62-92 см

Суитшърт  
с високо съдържание  
на памук, с еластан,  

за бебета,  
за момичета,  

с принт Камбанка,  
размери: 74-98 см

10 лв.

17 лв.

8 лв.

8 лв.

8 лв.

 от

налични 
също:

   

      

налични 
също:

   

налични 
също:

   

офертата е валидна от 21.10.2021 до 10.11.2021
усети качеството,  
     влюби се в цената

 16.HBD.79596 HOHENSTEIN HTTI



Комплект бодита  
100% памук, 2 бр.

за бебета, за момчета,  
с принт, различни модели,  

размери: 62-92 см

Блуза  
100% памук
за бебета, за момчета,  
с принт Мики Маус  
и приятели,  
размери: 80-98 см

Одеяло с качулка*  
за бебета, с апликация,  

ушички и принт,  
размери: 75 х 100 см

Суитшърт  
100% памук
за бебета, за момчета, 
с принт, размери: 74-98 см

Елек  
за бебета, за момчета,  

с висока яка, цип и  
джобове, размери: 74-98 см

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

6 лв.

10 лв.

8 лв.

5 лв.

6 лв.

   

      

    
  

налични 
също:

    
  

PEPCO.BG

Винаги можете да разгледате най-новите ни колекции на PEPCO.BG
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Суитшърт
с високо  
съдържание  
на памук,  
за момичета,  
с Мини Маус  
апликация  
с пайети,  
размери:  
104-134 см

Блуза  
100% памук
за момичета,  
с металически принт  
Мини Маус,  
размери: 104-134 см

Суитшърт 
за момчета,  

от дебел флийс полар,  
с джобове отстрани и  

джоб с цип на ръкава,  
размери: 104-134 см

Блуза  
100% памук

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

Долнище 
71% памук и 29% еластан,  
за момчета, с джобове,  
връзки на талията и  
декоративни елементи  
на коленете,  
размери: 104-134 см

15 лв.

17 лв.

7 лв.

10 лв.

4 лв.

офертата е валидна от 21.10.2021 до 10.11.2021
усети качеството,  
     влюби се в цената

налични  
също:

   



Дънки 
с високо съдържание на памук,  

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

Пуловер 
за момичета, с полуполо,  
едра плетка,  
размери: 134-170 см

Блуза
94% памук 

и 6% еластан,  
за момичета,  

на ивици,  
с декоративни  

копчета  
отпред,  

размери:  
134-170 см

Дънки 
с високо съдържание на памук,  
за момчета, с джобове,  
размери: 134-170 см

Блуза  
100% памук
за момчета, с принт,  
размери: 134-170 см

Суитшърт  
100% памук
за момчета, с принт Батман,  
размери: 134-170 см

8 лв.

18 лв.

8 лв. 

18 лв.

6 лв.

17 лв.

Всички продукти от брошурата са наши хит предложения. Търсете този символ,  
за да ги откриете в магазините ни.



Клин 
95% памук и  
5% вискоза,  

изчистен,  
размери: S-XXL

Пуловер 
мека и деликатна плетка,  
с V-образно деколте,  
преплитащ се в задната  
част, с маншет на ръкавите  
и в долната част,  
размери: S-XXL

Пуловер 
от шенил, на ивици,  

с маншет на ръкавите  
и в долната част,  

размери: S-XXL

Поло пуловер  
95% вискоза и 5% еластан,  

с набор на раменете,  
изчистен, размери: S-XXL

Пуловер 
топла плетка, раиран, с маншет 
 на ръкавите и в долната част,  
размери: S-XXXL

Суитшърт  
с качулка
от флийс полар,  
с джоб тип кенгуру,  
овален край и релефна  
повърхност с формата  
на сърце, размери: S-XXL

6 лв.

18 лв.

8 лв.

17 лв.

17 лв.

18 лв.

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


