
6 лв.

от

6 лв.
Дрехи  
за бебета
100% памук или 
с високо съдържание  
на памук, с принт  
Мечо Пух и приятели,  
за момчета:  
суитшърт или  
долнище,  
размери: 74-98 см

Дрехи за деца
100% памук или 95% памук  

и 5% еластан, с принт Мики 
или Мини Маус, за момчета 

или момичета: суитшърт или 
долнище – 8 лв., клин – 6 лв., 

размери: 104-134 см

Офертата е валидна от 11.11.2021 до 17.11.2021 или до изчерпване на количествата.

усети качеството,  
    влюби се в цената



8 лв.

6 лв.

8 лв.

8 лв.

6 лв.

8 лв.

Боди  
100% памук

за бебета,  
за момчета,  

с яка, бродиран  
джоб и копчета,  

размери: 62-92 см

Ромпър 100% памук
за бебета, за момичета,  
с принт, размери: 62-92 см

Ританки
от флийс полар,  

за бебета,  
за момичета,  

мек с релефна  
структура и  
бродерия на  

чорапките,  
размери: 56-80 см 

Ромпър
от флийс полар,  

за бебета, за момичета,  
с принт елени,  

размери: 56-80 см

Комплект бодита  
100% памук, 2 бр.
за бебета, за момчета,  
с принт, размери: 62-92 см

Боди 100% памук
за бебета, за момичета,  
с яка, карирано, размери: 62-92 см

офертата е валидна от 11.11.2021 до 17.11.2021
усети качеството,  
     влюби се в цената



5 лв.

18 лв.

6 лв.

8 лв.
10 лв.

7 лв.

17 лв.

Блуза 100% памук
за момчета, с принт,  
размери: 104-134 см

Долнище 100% памук
за момчета, с връзки на талията,  
джобове и принт, размери: 98-134 см

Дънки 
с високо съдържание на памук, с еластан,  
за момчета, с връзки на талията, джобове  
и еластични маншети, размери: 134-170 см

Суитшърт 
с високо съдържание  
на памук,  
за момчета, с принт,  
размери: 104-134 см

Пола  
за момичета, двупластова,  
с тюл, ластик на талията  

и принт Мини Маус,  
размери: 104-134 см

Термоклин 
95% памук и  
5% еластан,  
за момичета,  
с декоративни  
кристали,  
размери: 104-134 см 

Риза  
100% памук

с вратовръзка,  
за момчета,  

изчистена,  
размери: 134-170 см

налични 
също:

   

налични 
също:

   

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



550 лв. 6 лв.

6 лв.

15 лв.

10 лв.

550 лв.

550 лв.

Суитшърт 100% памук
за бебета, за момчета,  

с джоб тип кенгуру и  
Мики Маус апликация,  

размери: 74-98 см

Долнище  
100% памук

за бебета, за момчета, с джобове,  
връзки на талията и Мики Маус  

апликация на коленете,  
размери: 74-98 см

Суитшърт  
100% памук

за момичета,  
с блестяща  

апликация Мики Маус,  
размери: 134-170 см

Термоклин 
95% памук и  

5% еластан, за момичета,  
с принт Мики Маус,  
размери: 134-170 см 

Боди 
100% органичен памук
за бебета, за момичета,  
с принт, размери: 62-92 см

Клин 
95% органичен памук и  
5% еластан, за бебета,  
за момчета, на ивици,  
размери: 56-86 см

Клин 
95% органичен памук и  

5% еластан, за бебета,  
за момичета,  

с принт Бамби,  
размери: 56-86 см

офертата е валидна от 11.11.2021 до 17.11.2021
усети качеството,  
     влюби се в цената

Certified by CERES
0532

‘organic’

Certified by USB
TEX2765

‘organic’

Certified by USB
TEX2765

‘organic’



18 лв.

18 лв.

20 лв.

18 лв.

18 лв.

15 лв.

8 лв.

Дънки 
с високо съдържание на памук,  
с еластан, висока талия,  
джобове и 2 копчета,  
размери: 36-44 

Дънкова рокля
65% памук и 35% лиосел,  
широка кройка, с V-образно  
деколте и волани в долната  
част, размери: 36-44

Пуловер
с маншети и металическa нишка,  
размери: S-XXL

Суитшърт
с високо съдържание на памук,  
издължен, с металически принт  
Мини Маус, размери: S-XXL

Рокля  
с качулка
плюшена, със  
сатенена качулка  
и връзки, изчистена,  
размери: 36-44

Клин
с декоративен цип по  

дължината на крачола,  
изчистен, размери: S-XXL 

Тениска  
100% памук

черна с блестящи елементи  
или бяла с металически принт  

Мини Маус, размери: S-XXXL

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



25 лв.

20 лв.

15 лв.

20 лв.

Рафт* 
с метална рамка  

и въже, ø 53 см,  
дълбочина: 12 см

Масичка  
за кафе

сгъваема,  
с подвижен  

поднос,  
размери:  

33 х 33 х 43 см

Възглавница 
с велурено покритие, 

разновидности:  
тъмносиня: 35 х 50 см  

или горчица: 43 х 43 см 

6 лв.

Кашпа 
керамична, с релефна  

повърхност, ø 15 см,  
височина: 14,5 см

Табуретка 
сгъваема, с функция  

за съхранение и  
велурено покритие,  

размери: 38 х 38 х 38 см

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

Рамка
различни цветове,
размери на снимката:
13 х 18 см – 1,50 лв.,
15 х 20 см – 2 лв.,
комплект 2 бр. 10 х 15 см – 2,50 лв.,
A4 – 3,50 лв.,
или 30 х 40 см – 5 лв.

1 лв.

от
50

налични  
също:

    
  

налични  
също:

                

налични  
също:

   

офертата е валидна от 11.11.2021 до 17.11.2021
усети качеството,  
     влюби се в цената



5лв.

от

8 лв.

от

20 лв.

10 лв.

6 лв.

Метален поднос
със стъклени кристали, метална рамка  
и огледално дъно, ø 25 см, височина: 8,5 см

Фенер 
със стъклени панели, метален,  
с дръжка, размери:
11 x 10,5 x 20 cм – 8 лв., 
15 x 14 x 27,5 cм – 15 лв.,
18 x 17 x 38 cм – 20 лв.

Ароматен комплект  
за дома  

страхотен подарък, включва:  
декоративна клетка, дифузер с пръчици,  

ароматно масло, свещ в стъкло, ароматна  
висулка и ароматно масло в пулверизатор,  

налични аромати: Старбъкс Тъмна Шоко  
Мока или Пачули, ø 14 см, височина: 20 см

Кашпа 
керамична, с релефна  
повърхност, ø 14,8 см,  

височина: 16 см

Ваза 
стъклена, разновидности:
височина: 15,5 см – 5 лв.,
височина: 25 см – 6 лв.

налични 
също:

   

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



2 лв.

от

2 лв.

от

8 лв.

6 лв.

15 лв.

6 лв.

250 лв.

350 лв.

LED фенер
с декорация, стъклени  
панели и дръжка,  
размери: 10,5 х 10,5 х 23 см,  
батериите се продават  
отделно

Коледно дръвче
разновидности: в торба от юта, размери:  
10 х 10 х 37 см или в метална кофа,  
с шишарки, размери: 20 х 20 х 35 см

Гирлянда
със зелени клонки, разновидности:  
20 светлини, дължина: 190 см или  
15 светлини, дължина: 150 см,  
батериите се продават отделно

Коледни фигурки 
висящи, разновидности: 
с плюш, 3 различни форми – 2 лв., 
люлеещо конче, 2 бр. – 2 лв., 
комбинация от 4 коледни форми, 12 бр. – 4 лв.

Комплект панделки, 3 бр.
с принт, различни модели,  
размери: 14 х 14 см

Комплект снежинки, 2 бр.
ажурни, висящи, размери: 12 х 12 х 0,6 см

Комплект коледни топки
блестящи, разновидности:
6 бр., ø 6 см – 2 лв.,
24 бр., ø 3 см – 2,50 лв.,
6 бр., ø 8 см – 3,50 лв.

Тишлайфер*
с жакардов десен,  

размери: 38 х 180 см

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

налични също:

   

офертата е валидна от 11.11.2021 до 17.11.2021
усети качеството,  
     влюби се в цената



8 лв.

от

6 лв.

6 лв.

17 лв.

4 лв.

Тава  
за печене  

с форми
с незалепващо покритие,  

размери: 43 х 29 х 2 см, 
включва 22 формички

Подложка  
за месене и  
разточване 
силиконова,  
с практична  
скала и  
формички,  
размери:
40 х 50 см – 8 лв.,
50 х 70 см – 15 лв.

Комплект чаши,  
2 бр. 

порцеланови, с коледен  
мотив, в подаръчна кутия,  

различни модели, кап. 480 мл

Топлоустойчив съд  
за печене, съхранение или  

замразяване, с капак, кап. 5,8 л

Чаша 
порцеланова,  
с коледен мотив,  
в подаръчна кутия,  
различни модели,  
кап. 400 мл

страхотен подарък

налични също:

налични 
също:

   

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



15 лв.

10 лв.

50 лв.

18 лв.

20 лв.

18 лв.

Комплект  
Paw Patrol 6 в 1 

включва: пъзел, лото, игри  
за памет и оцветяване,  

Кой е първи и Скрий предмета

Играчка Paw Patrol
с ултимативна спасителна  
униформа и движещи се  
елементи, налични различни  
герои, размери: 5 х 8,5 х 16,5 см

Hot Wheels  
писта за  

каскади
с лупинг,  

изстрелвач  
и кола

Играчка  
Power Rangers
с подвижни части, 4 налични  
героя, височина: 30 см

Състезателна кола
с дистанционно управление,  
мащаб 1:16, движи се във  
всички посоки, батериите  
се продават отделно

Ходещ динозавър
с подвижна глава и опашка,  

издава звуци, размери: 30,5 х 17,8 см,  
с включени батерии

налични 
също:

    
  

налични 
също:

   

офертата е валидна от 11.11.2021 до 17.11.2021
усети качеството,  
     влюби се в цената



60 лв.

50 лв.

25 лв.

20 лв.

40 лв.

25 лв.

Комплект Barbie  
лятна вила

на два етажа, от картон,  
включва: кукла и аксесоари

Комплект  
Barbie бариста
включва: кукла, машина  

за кафе и аксесоари

Комплект  
Barbie  
домашни  
любимци
включва: кукла,  
2 кученца, количка за  
разходка и аксесоари

Кукла Cave Club
включва: кукла, домашен  
любимец и аксесоари,  
налични различни героини 

Кукла L.O.L. Surprise!
с кутия, която се превръща в легло,  
4 налични комплекта

Кукла  
Cave Club
включва: кукла,  
домашен любимец  
и аксесоари,  
налични различни  
героини 

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



20 лв.

15 лв.

20 лв.17 лв.

10 лв.

50 лв.

Блокчета  
Mega Blocks
40 бр. в торба с цип

Комплект за баня  
Fisher-Price
с плуващи животни

Пъзел 10 в 1
серия Paw Patrol  
или Peppa Pig,  
различни нива на трудност

Играчка Fisher-Price
лодка с навиващ се механизъм,  
с фигурка на животно

Проходилка Fisher-Price
включва различни елементи за  
насърчаване на фината и  
грубата моторика,  
активира движението

Комплект  
пластилинови  

пуканки
включва: 6 контейнера с  

пластилин, 3 торби  
за пуканки, машина за  

пуканки и аксесоари

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

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

 

открий безброй коледни 
вдъхновения на  

www.pepco.bg


