ЕЛЕГАНТЕН
и уютен дом
усети качеството,
влюби се в цената

18лв.
Комплект
кашпи,
3 бр.

в метална рамка,
размери:
47,5 х 16 х 17 см

6лв.
Рамка

от стъкло,
за снимки
с размер:
10 х 15 см

8лв.

Ароматна свещ

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

Офертата е валидна от 30.12.2021 до 19.01.2022 или до изчерпване на количествата.

усети качеството,
влюби се в цената

офертата е валидна от 30.12.2021 до 19.01.2022

Калъфка за възглавница
с релефна повърхност,
размери: 40 х 40 см

SHHO 094418 TESTEX

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

5лв.

20.HCN.35646 HOHENSTEIN HTTI

Одеяло

микрофибърно,
едноцветно,
различни цветове,
размери:
130 х 170 см

8лв.

налични също:

Одеяло

с релефна повърхност,
размери: 130 х 160 см

15лв.

налични
също:

SHHO 115024 TESTEX

SH025 174400 TESTEX

Кувертюра

налични
също:

с релефна повърхност,
размери: 200 х 220 см

18лв.

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

10лв.
Тениска
100% памук
с принт Dumbo
или Bambi,
размери: S-XXL

Тениска
100% памук

с V-образно деколте,
едноцветна,
размери: M-XXL

5лв.
50

15лв.
Дънков клин

с високо съдържание
на памук, с еластан,
висока талия
с ластик, едноцветен,
размери: 36-44

15лв.
Долнище

от памук, с джобове,
връзки на талията
и декоративни елементи
на коленете, едноцветно,
размери: M-XXL

10лв.
Блуза

85% вискоза
и 15% еластан,
с V-образно
деколте
и издължен гръб,
едноцветна,
размери: S-XXL

усети качеството,
влюби се в цената

офертата е валидна от 30.12.2021 до 19.01.2022

15лв.
Риза

налични
също:

7лв.

100% вискоза, с яка,
джобове и принт,
размери: 36-46

Блуза с къс ръкав

100% вискоза, с обло деколте
и издължен гръб, едноцветна,
размери: S-XXXL

15лв.
Блуза

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

15лв.

Дънков клин

с високо съдържание
на памук, с еластан,
с плисиран ластик
на талията,
размери: 36-44

налични
също:

20лв.
Дънки

с високо съдържание
на памук и джобове,
размери: 36-44

17лв.
Риза

100% вискоза,
с надиплена
долна част
и принт,
размери: 36-46

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

6лв.

Блуза
100% памук

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

15лв.

Суитшърт
с качулка

с високо
съдържание
на памук,
за момичета,
с 3D апликация,
размери: 134-170 см

Тениска
100% памук

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

5лв.

Тениска
100% памук

8лв.

за момичета, с подвити
ръкави и принт,
размери: 134-170 см

Дънков клин

с високо съдържание
на памук, с еластан,
за момичета,
едноцветен,
размери: 134-170 см

5лв.

15лв.
Долнище

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

усети качеството,
влюби се в цената
Блуза 100% памук

за момичета, разновидности:
розова, с полка точки и джоб
или бяла с принт,
размери: 104-134 см

5лв.

4лв.

Блуза
100% памук

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

Долнище

98% памук и 2% еластан,
за момчета,
с връзки на талията,
джобове и принт,
размери: 104-134 см

15лв.

офертата е валидна от 30.12.2021 до 19.01.2022

Блуза
100% памук

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

5лв.

15лв.
Суитшърт
с качулка
100% памук

за момичета, с цип,
джобове и надпис
на ръкавите,
размери: 104-134 см

5лв.
Клин

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

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

суитшърт

долнище

5лв.

15лв.

Суитшърт
или долнище
100% памук

Бебешки анцуг

за бебета, за момчета,
разновидности:
суитшърт с принт или
долнище с връзки на
талията и джобове,
едноцветно,
размери: 74-98 см

95% памук и 5% еластан,
за момчета, включва:
суитшърт и долнище,
с контрастиращи
елементи и принт,
размери: 74-98 см

5лв.

10лв.

Комплект за бебе

за момичета, включва:
туника 100% памук, с набор и принт полка точки и
едноцветен клин 95% памук и 5% еластан,
два налични цвята, размери: 74-98 см

Суитшърт
100% памук

за бебета, за момичета,
с принт, размери: 74-98 см

5лв.

Долнище
100% памук

за бебета, за момичета,
с принт, размери: 74-98 см

SALE

НАМАЛЕНИЯ
до

Само сега избрани продукти от
категории дрехи, бельо, баня, хол,
кухня, трапезария и детска стая
са на специални цени.
До изчерпване на количествата.

Следете нашето съдържание и тук:

pepco.bg

FACEBOOK.COM
/PEPCOBG

@PEPCO.BG

ПЛАЩАНЕ
С КАРТА

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

