усети качеството,
влюби се в цената

Предстоящо откриване

8лв.

15лв.

Суитшърт
100% памук

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

Суитшърт

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

17лв.
Долнище
100% памук

за момчета, с джобове,
връзки на талията, надпис
и широка лента отстрани,
размери: 134-170 см

6лв.
Клин

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

20.12.2021 г., 10:00 ч.

Гр. Сливница, ул. "Паисий Хилендарски" № 33 Б
Офертата е валидна в периода 20.12 – 26.12.2021 г. или до изчерпване на количествата.

усети качеството,
влюби се в цената

5лв.
50

Боди 100%
органичен памук

за бебета, за момичета,
с принт, размери: 62-92 см

6лв.
10лв.
Суитшърт
с качулка

за бебета, за момчета,
с плюш, ушички и цип,
размери: 74-98 см

17лв.

Бебешки комплект

за момичета, включва:
изчистена блуза 100% памук,
елек от изкуствена кожа и
карирана пола с тиранти,
размери: 74-98 см

8лв.

Панталон

98% памук и 2% еластан,
за бебета, за момчета,
с джобове, връзки на
талията и принт,
размери: 74-98 см

Бебешки
комплект

за момчета, включва:
суитшърт с принт
и изчистено долнище,
размери: 68-98 см

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА В ПЕРИОДА ОТ 20.12.2021 ДО 26.12.2021

7лв.

Блуза 100% памук

за момичета, с принт Мини Маус,
разновидности: с металически
принт или принт на точки с
апликация от пайети,
размери: 104-134 см

6лв.

Риза
100% памук

за момчета, с яка и
копчета, карирана,
размери: 104-134 см

17лв.

Рокля

за момичета,
с панделка на
талията, карирана,
размери: 104-134 см

17лв.
Суитшърт

за момчета, от флийс полар,
с цип, джоб на ръкава и принт,
размери: 104-134 см

15лв.
Дънки

с високо
съдържание
на памук,
с еластан,
за момчета,
с джобове,
размери:
104-134 см

15лв.
Суитшърт
100% памук

за момчета,
с принт Пес Патрул,
размери: 104-134 см

усети качеството,
влюби се в цената

8лв.

Пуловер

мека плетка, с V-образно
деколте и овален край,
размери: S-XXXL

15лв.
Блуза

95% памук и
5% еластан,
с овално деколте
и издължен гръб,
с принт,
размери: S-XXXL

25лв.
Жилетка

мека и топла, с маншет на
ръкавите и в долния край,
раирана, размери: S-L

17лв.

Дънкова пола

с богато съдържание на памук,
с еластан, с широк ластик,
копчета и джобове в задната част,
набрана в талията размери: S-XXL

15лв.
Термоклин

с копчета на джобовете,
изчистен, размери: S-XXL

18лв.

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

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА В ПЕРИОДА ОТ 20.12.2021 ДО 26.12.2021

1лв.
от

50

Стенен часовник

ø 20 cм

4лв.

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.

налични също:

17лв.

Кафе масичка

с дървени крака, ø 35 см,
височина: 35 см, дебелина
на горната част: 5 см

налични също:

LED светещи
топки, 10 бр.

с различни цветове
или бели, ø 6 см,
дължина: 165 см

8лв.

Микрофибърно
одеяло
размери: 130 х 170 см

5лв.

налични
също:

усети качеството,
влюби се в цената

2лв.

Изкуствено
растение

налични
също:

в декоративна саксия,
различни видове,
ø 5,5 см, височина: 8 см

Ароматизатор

2лв.
от

Чаени свещи

разновидности: бели, 30 бр. – 2 лв.
или 100 бр. – 5 лв. или с аромат на
горски плодове, ванилия, вълшебна
градина или ябълка и канела: 18 бр. – 2,50 лв.,
време за горене – около 4 часа всяка

с пръчици и ароматно масло,
разновидности: горски бриз,
кехлибар и тонка или тъмна
орхидея и пачули, кап. 30 мл

2лв.
3лв.
50

Стъклена
ваза
ø 10-13,5 см,
височина:
20 см

3лв.
от

50

Ароматни свещи

в стъклен съд, различни аромати, размери:
8 х 8 х 8 см – 3,50 лв.,
налични също в размер
10 х 10 х 10 см – 6 лв.
8 х 8 х 8 см:
или 12 х 12 х 12 см – 8 лв.

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА В ПЕРИОДА ОТ 20.12.2021 ДО 26.12.2021
Комплект
буркани, 4 бр.

Комплект прибори, 24 бр.

кап. 190 мл

с пластмасови дръжки, включва:
6 супени лъжици, 6 вилици,
6 ножа и 6 чаени лъжици

2лв.
50

15лв.

налични
също:

4лв. 8лв.
от

Комплект чаши
за лате, 2 бр.

стъклени, прозрачни,
кап. 2 х 270 мл, подходящи за
съдомиялна машина

4лв.

Комплект
подложки
за маса, 2 бр.
различни цветове,
ø 38 см

налични също:

Тиган Peter Cook

серия Marble,
с незалепващо покритие
и ергономична, мека дръжка,
размери:
ø 20 см – 8 лв.,
ø 24 см – 10 лв.,
ø 28 см – 15 лв.

8лв.

налични също:

Ароматна свещ

в стъклен съд, с метален капак,
2 разновидности, ø 13,5 см,
височина: 8 см

6лв.

Възглавница

с велурен завършек,
размери: 35 х 50 см

PEPCO
В СЛИВНИЦА,
ПРЕДСТОЯЩО
ОТКРИВАНЕ
20.12.2021 г., 10:00 ЧАСА
ул. "Паисий Хилендарски" № 33 Б

Моят
магазин

Открий вселената на PEPCO

НОВО

Колекция Блясък

Оферти, вдъхновения, колекции и хитове – всичко
необходимо, за да аранжираш интериора си по
модерен начин, както и да избереш най-доброто
за твоя гардероб. Предложенията ни се променят
постоянно, не ги пропускай. Бъди част от нашите
над 20 милиона клиенти в Европа всеки месец.

Виж

Прегърни мекотата

Домашен оазис

Виж

Виж

Цветна идилия
Виж

Меню

Следете нашето
съдържание
и тук:

Брошура

Продукти

Преоткрий радостта от пазаруването в PEPCO.
Усети качеството, влюби се в цената.

Магазини

ПЛАЩАНЕ
С КАРТА

FACEBOOK.COM
/PEPCOBG

@PEPCO.BG

ПРОФЕСИОНАЛНО
ОБСЛУЖВАНЕ

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

