безброй
коледни
вдъхновения
декорация
играчки
облекло
идеи за
подаръци

20лв.
Плюшен
жираф* или
динозавър*

височина: 60 см

20лв.

Плюшено куче*

мопс или хъски,
височина: 45 см

8лв.

Музикална
играчка

Дядо Коледа,
височина: 20 см

25лв.
2

Плюшено мече с
прожектор и музика

в розово или синьо, може да
издава и звук от биещо сърце,
батериите са включени в цената

6лв.
Висяща
играчка

коледен елен,
височина: 20 см

* Продуктът ще бъде наличен от 18.11.2021 г.

Рак или жаба

музикална играчка за баня,
прави сапунени мехури,
батериите се продават отделно

15лв.

40лв.

Влакова
композиция
дървена,
с аксесоари,
45 елемента

Интерактивен волан

с ключове, светлини и звуци,
батериите са включени в цената

Образователен
комплект 3 в 1
включва облаче с
пирамидална
конструкция,
кула с топчета
и образователна
играчка

40лв.

25лв.

50лв.

Камион за боклук или влекач
със светлини и звуци, дължина: 31 см,
батериите са включени в цената

3

40лв.

Дървена джага

с табло за резултати
и две топчета,
размери: 58,5 х 34 х 20 см

15лв.
Пъзел

1000 + 500 части,
различни дизайни

20лв.

Конструктор
5в1

от метал,
два варианта:
багер и
пожарна бригада

40лв.

Светещ комплект
за боулинг*
с летящ диск,
батериите се
продават отделно

4

* Продуктът ще бъде
наличен от 18.11.2021 г.

18лв.
15лв.

Сламки за
забавни строежи

Сензорен строителен
комплект

400 броя

9 елемента, разнообразни
текстури, с релефни геометрични
фигурки, цифри и животни

20лв.

Комплект тухлички
от мека пяна
Строителни кубчета
в кутия

80 елемента, леки,
различни форми

150 броя

30лв.
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60лв.

Кукла
Rainbow High

с аксесоари,
налични варианти:
Съни Мадисън
Руби Андерсън
Скайлър Брадшоу,
Джейд Хънтър

15лв.

Кукла

с 4 комплекта
дрехи и
аксесоари

Кукла Sparkle Girlz*
с джип и каравана

70лв.

50лв.

Кукла Барби
с бутик за
домашни любимци
включва: кукла,
4 домашни любимеца,
станция за грууминг,
която става на каса,
аксесоари

6

15лв.
Бременна
кукла

с бебе, креватче
и аксесоари

* Продуктът ще бъде наличен от 18.11.2021 г.

18лв.
Кукла за
прически

с аксесоари,
височина: 20 см

40лв.

40лв.

Кукла бебе*

с вана за къпане и душ
с течаща вода, с аксесоари,
батериите се
продават отделно

Кукла бебе*

с бебешки кош,
дрешки за смяна
и аксесоари,
със звук, батериите
са включени в цената

58лв.

Ветеринарна количка

включва: куче, куфарче за аксесоари,
рентген със звук и светлина,
размери на количката: 42 х 37 х 26 см,
батериите са включени в цената

60лв.
Тоалетка*

* Продуктът ще бъде наличен от 18.11.2021 г.

с вълшебна пръчица, която отваря огледалото,
сешоар на батерии, стол и други аксесоари,
размери: 67 x 42 cm, батериите се продават отделно
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Офроуд кола*
full function

с дистанционно управление, гумени колела,
мащаб 1:10, два дизайна,
батериите са включени в цената

60лв.

Офроуд кола*

с дистанционно управление,
мащаб 1:16, два дизайна,
батериите са включени
в цената, батерии за
дистанционното се
продават отделно

50лв.
full function

Спортна кола Maserati*
с дистанционно управление,
мащаб 1:16, батериите се
продават отделно

50лв.

full function

движи се настрани
и по диагонал,
върти се на 360 градуса

25лв.

30лв.
Кола акула

със звук, два дизайна,
батериите са
включени в цената

ТИР камионче*

с дистанционно управление и светлини, два дизайна,
дължина: 50 см, батериите са включени в цената,
батерии за дистанционното се продават отделно

8

* Продуктът ще бъде наличен от 18.11.2021 г.

70лв.

САМО
В
PEPCO

Hot Wheels
комплект за игра

включва: писта,
3 колички и изстрелвач

60лв.

Hot Wheels гараж за каскади

преносим гараж с асансьор на 4 нива,
в комплекта е включена една количка

50лв.
Военна база*

с хеликоптер, със звук,
батериите са включени в цената

60лв.

Направи си сам
работилничка за ентусиасти*

с бормашина с батерии,
инструменти и аксесоари,
батериите се продават отделно

* Продуктът ще бъде наличен от 18.11.2021 г.
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15лв.

Комплект
за момчета
100% памук

с коледен мотив, включва:
боди, клин и шапка,
размери: 56-80 см

Пуловер

100% памук,
за момичета,
с коледен мотив,
размери: 74-98 см

15лв.
4лв.

Блуза 100% памук

за момичета, с коледен мотив,
размери: 80-98 см

6лв.

Долнище
100% памук

Пола

за момичета, с коледен мотив
и блестящ принт, налична в
червен или бял цвят,
размери: 74-98 см
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5лв.

Долнище 100% памук

за момичета, с коледен мотив,
размери: 74-98 см

за момчета,
с 3D апликация,
налично в червен
или зелен цвят,
размери: 74-98 см

15лв.

8лв.

Жилетка 100% памук
за момчета, с коледен
мотив, размери: 74-98 см

Пуловер 100% памук

за момчета, с коледен мотив
и помпон, размери: 74-98 см

10лв.
Суитшърт

Блуза
100% памук

за момчета,
различни модели,
размери: 80-98 см

4лв.

100% памук, за момчета,
с коледен мотив,
наличен в сив
или червен цвят,
размери: 74-98 см

5лв.

15лв.
Дънки

с тиранти,
за момчета,
размери:
74-98 см

5лв.

Долнище
100% памук

за момчета,
с коледен мотив,
налично в кафяв
или червен цвят,
размери: 74-98 см

Пантофки

за момчета,
с коледен мотив,
номера: 18-21

6лв.
11

Домашни
ботушки

за момчета,
с коледен мотив,
номера: 22-33

8лв.

8лв.

Пижама 100% памук

за момичета, с коледен
мотив, размери: 92-128 см

Пижама 100% памук

за момчета, с коледен
мотив, размери: 92-128 см

8лв.
Пижама 100% памук

за момчета, с коледен мотив,
размери: 92-128 см

8лв.

8лв.

Пижама
100% памук

за момичета, с блестящ
принт и коледен мотив,
размери: 92-128 см
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8лв.

Пантофки

за момичета,
с коледен мотив,
номера: 22-31

Пуловер

за момичета, с коледен мотив,
размери: 104-134 см

15лв.

15лв.
Пуловер

за момчета,
с коледен
мотив,
размери:
104-134 см

Суитшърт

за момичета, с коледен
мотив и джобове,
размери: 104-134 см

Риза 100% памук

10лв.

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

15лв.

17лв.
Рокля

за момичета, с пайети,
налична в бял или червен цвят,
размери: 104-134 см

6лв.

Термоклин

95% памук,
за момичета,
с коледен мотив,
размери: 104-134 см
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15лв.
Рокля

за момичета,
от велур,
размери:
134-170 см

15лв.

Суитшърт с качулка
за момичета, с апликация,
размери: 134-170 см

Тениска 100% памук

за момичета, с коледен мотив,
различни модели,
налична в бял или
черен цвят,
размери: 134-170 см

5лв.

10лв.
Пижама
100% памук

за момичета,
с блестящ принт
и коледен мотив,
размери: 134-176 см

14

Тениска 100% памук
за момчета,
с коледен мотив,
размери: 134-170 см

18лв.

Суитшърт
с качулка
100% памук

за момчета,
с коледен мотив,
размери: 134-170 см

8лв.

8лв.

Тениска
100% памук

за момчета,
с коледен мотив,
размери: 134-170 см

5лв.
Блуза
100%
памук

5лв.

Тениска
100% памук

за момчета, с коледен
мотив, налична в
червен или зелен цвят,
размери: 134-170 см

за момчета,
с коледен
мотив,
размери:
134-170 см

Суитшърт
100% памук

за момчета,
с коледен мотив,
размери: 134-170 см

8лв.
15

18лв.
Пуловер
дамски,
с коледен
мотив,
размери:
S-XXL

18лв.
Суитшърт
дамски,
с помпон
и коледен
мотив,
размери:
S-XXL
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Тениска
100% памук
дамска,
с коледен
мотив,
размери:
S-XXL

10лв.

Тениска

мъжка, с коледен мотив:
червена 100% памук или
сива с вискоза,
размери: M-XXL

Тениска 100% памук

6лв.

мъжка, с коледен мотив,
размери: M-XXL

8лв.

20лв.
Пуловер

мъжки,
с коледен мотив,
размери: M-XXL
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15лв.
Термочаша

с коледен мотив, различни
модели, в подаръчна кутия,
кап. 350 мл

Комплект чаши

с коледен мотив, различни модели,
в подаръчна кутия,
включва: термочаша, кап. 300 мл
и керамична чаша, кап. 400 мл

20лв.

10лв.
Чаша

от порцелан,
с коледен мотив,
в подаръчна кутия,
кап. 380 мл

6лв.

Комплект чаши, 2 бр.

от порцелан, с коледен мотив, различни
модели, в подаръчна кутия, кап. 480 мл
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18лв.
Пижама
100% памук
мъжка,
с коледен
мотив,
размери:
M-XXL

6лв.

Ароматен комплект
за дома

с пръчици и ароматно масло,
кап. 80 мл, различни цветове
и аромати

18лв.
Пижама

дамска,
с 3D апликация,
размери: S-XXL

10лв.

Комплект за баня

от керамика, включва: поставка
за четка за зъби, диспенсер за
течен сапун и сапунерка

Пантофи

дамски, с коледен
мотив и 3D апликация,
номера: 36-41

8лв.

18лв.

Комплект кърпи, 2 бр.

с жакардов десен,
различни цветове,
размери: 50 х 100 см и 70 х 140 см
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Фигурка за елха
Лешникотрошачката

различни модели,
височина: 13,5 см

3лв.
8лв.

5лв.

Декоративна
фигурка
Лешникотрошачката

Декорация

с коледен мотив, от дърво,
разновидности: естествена или
с шерпа, на стойка, височина: 25 см

20лв.

различни модели,
височина: 28 см

Шерпа одеяло

двулицево, различни
модели, размери: 150 х 200 см

Калъфка за
възглавница

с коледен мотив, различни
модели, размери: 40 х 40 см

5лв.
50

Декоративен фенер
20

от дърво, размери:
17,5 х 17,5 х 38,5 см – 18 лв.,
23 х 23 х 52 см – 30 лв.

18лв.

5лв.

Комплект
играчки
за елха,
16 бр.

различни
модели,
ø 6 см

8лв.
Свещ

с капак, ароматна,
различни цветове
и аромати, ø 13,5 см,
височина: 8 см

8лв.

Свещ

във формата на звезда,
различни цветове,
размери: 14 х 14 см

5лв.

Комплект
топки
за елха,
12 бр.

7лв.
Свещ

различни
цветове,
видове:
ажурни,
металически,
блестящи
и матови,
ø 6 см

във формата на топка,
ароматна, различни цветове
и аромати, ø 11 см, височина: 11 см

21

Декоративен фенер

от метал, разновидности:
10 х 11 х 19,5 см – 8 лв.,
14 х 15 х 27 см – 15 лв.,
17 х 18 х 36,5 см – 20 лв.

от

8лв.
5лв.

Комплект
висящи
играчки,
3 бр.

джуджета

от

5лв.
50

Декоративно
джудже

височина:
27-30 см – 5,50 лв.,
височина:
40 см – 8 лв.

4лв.

от

5лв.

Контейнер

с велурена повърхност
и коледен мотив,
различни цветове,
разновидности:
ø 14,5 см, височина: 14 см – 5 лв.
или ø 17,5 см, височина: 16 см – 5,50 лв.
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18лв.

Декоративно
джудже или елен

с телескопични крака,
височина: 98 см

Кутия

сгъваема, с коледен
мотив, различни
модели, размери:
30 х 30 х 30 см

LED светлини

24 блестящи висулки,
дължина на верижката: 230 см,
захранвани с батерии

5лв.

6лв.

Стойка за свещ
от керамика,
разновидности:
Дядо Коледа,
размери: 10,4 х 7 см
или елен,
размери: 15,3 х 6 см

LED коледно дръвче
захранвано с батерии,
в чувалче от юта

18лв.

Стойка
за свещ

от керамика,
височина: 21 см

8лв.
5 лв.
50

LED
ретро
автомобил
Декорация от
3 коледни дръвчета

с LED светлини,
размери: 19 х 6 х 19 см

дължина: 14 см

6лв.

8лв.
5лв.

Стойка
за свещ

от керамика,
с матов
завършек,
черна или
бяла,
размери:
10 х 7,5 х 20 см

Стойка за свещ
от керамика,
с матов завършек,
черна или бяла,
размери:
8 х 6,5 х 15 см
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КОЛЕДНО ВДЪХНОВЕНИЕ
С PEPCO
Представените продукти ще бъдат налични в магазините ни от 4.11.2021 г. до изчерпване на количествата.
Някои продукти ще са налични в магазините ни в края на м. ноември - началото на м. декември. Снимките са с
илюстративна цел и PEPCO не носи отговорност в случай на неточности или разминаване във външния вид на
продуктите. 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. 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

