
15 лв.
Комплект долнища, 2 бр.
с принт, различни модели в 
комплекта, разновидности:  
95% памук и 5% еластан, за бебета, 
за момичета, размери: 74-98 см или 
100% памук, за момчета, размери: 
104-134 см

6 лв.

Комплект тениски  
или бодита, 2 бр.

с принт, различни модели в 
 комплекта, разновидности: 

 2 бр. тениски 100% памук,  
за момчета, размери:  

104-134 см или  
2 бр. бодита  

100% памук,  
за бебета,  

за момичета,  
размери: 62-92 см

Удобство за 
най-малките

Офертата е валидна от 10.02.2022 до 23.02.2022 или до изчерпване на количествата.

усети качеството,  
    влюби се в цената



8 лв.
Комплект бодита  
100% памук, 2 бр.
за бебета, за момичета, включва:  
1 бр. едноцветно с жакардова шарка  
и 1 бр. с полка точки, размери: 62-92 см

15 лв.
Комплект долнища, 2 бр.
95% памук и 5% еластан,  
за бебета, за момичета,  
с принт, различни модели  
в комплекта, размери: 74-98 см

6 лв.
Комплект  

бодита  
100% памук,  

2 бр.
за бебета,  

за момичета,  
с принт, различни  

модели в комплекта,  
размери: 62-92 см

6 лв.
Комплект  
клинове, 2 бр.
95% памук и 5% еластан,  
за бебета, за момичета,  
с принт, различни модели  
в комплекта,  
размери: 74-98 см

6 лв.
Комплект тениски  
100% памук, 2 бр.
за бебета, за момичета,  
с принт, различни  
модели в комплекта,  
размери: 80-98 см

6 лв.

Комплект  
клинове, 2 бр.

95% памук и 5% еластан,  
за бебета, за момичета,  

с принт, различни  
модели в комплекта,  

размери: 74-98 см

6 лв.

Комплект  
тениски  

100% памук,  
2 бр.

за бебета,  
за момичета,  

с принт,  
различни модели  

в комплекта,  
размери: 80-98 см

офертата е валидна от 10.02.2022 до 23.02.2022
усети качеството,  
     влюби се в цената



6 лв.
Комплект тениски  
100% памук, 2 бр.
за бебета, за момчета,  
с принт, различни модели  
в комплекта, размери: 74-98 см

6 лв.
Комплект  
бодита,  
2 бр.
памучни,  
за бебета,  
за момчета,  
с принт,  
различни модели  
в комплекта,  
размери: 62-92 см

15 лв.
Комплект долнища, 2 бр.
с високо съдържание на памук,  
за бебета, за момчета, с джобове и  
връзки на талията, с принт, различни  
модели в комплекта, размери: 74-98 см

8 лв.
Комплект клинове, 2 бр.
с високо съдържание на памук,  
за бебета, за момчета, различни  
модели в комплекта, размери: 62-92 см

налични също  
в комплект:

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



15 лв.
Комплект  
долнища  
100% памук,  
2 бр.
за момичета,  
с принт, различни  
модели в комплекта,  
размери: 104-134 см

6 лв.
Комплект  

тениски  
100% памук,  

2 бр.
за момичета,  

с принт,  
различни  
модели в  

комплекта,  
размери:  

104-134 см

6 лв.
Комплект тениски  
100% памук, 2 бр.
за момчета, с принт,  
различни модели в комплекта,  
размери: 104-134 см

15 лв.
Комплект долнища  
100% памук, 2 бр.
за момчета, с принт,  
различни модели  
в комплекта,  
размери: 104-134 см

15 лв.
Комплект  

клинове, 2 бр.
95% памук и 5% еластан,  

за момичета,  
с принт Minnie Mouse,  

различни модели  
в комплекта,  

размери: 104-134 см

4 лв.
Тениска  

100% памук
за момичета,  

с принт,  
размери:  

104-134 см

15 лв.
Комплект  

тениски  
100% памук,  

2 бр.
за момчета,  

с принт Marvel,  
различни модели  

в комплекта,  
размери: 104-134 см

10 лв.
Долнище  
100% памук
за момчета, с джобове  
и връзки на талията,  
с принт Marvel,  
размери: 104-134 см

налични  
също в  

комплект:

налични също  
в комплект:

офертата е валидна от 10.02.2022 до 23.02.2022
усети качеството,  
     влюби се в цената



18 лв.
Дънкова рокля  
100% памук
за момичета,  
с яка, джобове и колан,  
размери: 134-170 см

8 лв.
Комплект тениски  
100% памук, 2 бр.
за момичета, с принт, 
различни модели  
в комплекта,  
размери: 134-170 см

6 лв.
Тениска  
100% памук
за момчета,  
с принт,  
размери:  
134-170 см

18 лв.
Дънки
с памук и еластан, за момчета,  
с джобове и връзки на талията,  
меки, с принт, размери: 134-170 см 

15 лв.
Суитшърт 100% памук
за момичета, с принт,  
размери: 134-170 см

5 лв.
Тениска  

100% памук
за момчета,  

с принт,  
размери:  

134-170 см

8 лв.
Дънки

с високо съдържание на памук, 
 за момчета, с ластик на  

талията и джобове,  
размери: 104-134 см

15 лв.
Суитшърт с качулка
за момичета, с цип, джобове  
и принт, размери: 104-134 см

втори  
модел в  

комплекта:

 

втори  
модел в  
комплекта:

  

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



5 лв.
Нощница 100% памук
за момичета, с волан на раменете  
и принт, размери: 92-128 см

6 лв.
Пижама  

100% памук
за момичета, включва:  

тениска с принт и  
едноцветни шорти,  

размери: 92-128 см

Комплект  
бикини, 2 бр.
95% памук и 5% еластан,  
за момичета, с принт,  
различни модели в комплекта,  
размери: 92-128 см

6 лв.
Нощница  

100% памук
за момичета,  

с принт,  
размери:  

134-176 см

7 лв.
Комплект бикини  
100% памук, 7 бр.

за момичета, с принт,  
различни цветове в  

комплекта, размери:  
92-128 см, 134-164 см

8 лв.
Пижама  
100% памук
за момичета, включва:  
тениска и шорти с  
връзки на талията,  
с принт, размери: 134-176 см

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI 

SHGO 045544 TESTEX

14.HCN.50033 HOHENSTEIN HTTI  

Комплект чорапи,  
7 чифта
с високо съдържание  
на памук, с еластан,  
за момичета, с принт, 
различни цветове в  
комплекта, номера: 23-38 

3 лв.

5 лв.

налични  
също:

   

офертата е валидна от 10.02.2022 до 23.02.2022
усети качеството,  
     влюби се в цената



6 лв.
Пижама  
100% памук
за момчета, включва: 
тениска и шорти,  
с принт, размери:  
92-128 см

8 лв.
Пижама 100% памук
за момчета, включва:  
тениска с принт и  
едноцветни шорти,  
размери: 134-170 см

7 лв.
Комплект  

слипове 100%  
памук, 7 бр.

за момчета, с принт,  
различни цветове  

в комплекта,  
размери: 92-164 см

6 лв.
Комплект боксерки, 
 2 бр.
95% памук и 5% еластан,  
за момчета, с принт,  
различни модели в комплекта,  
размери: 92-128 см

Комплект  
чорапи,  
7 чифта
с високо съдържание  
на памук, с еластан  
и принт, за момчета,  
различни модели  
в комплекта,  
номера: 23-30 

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI  

SHGO 045544 TESTEX  

5 лв.

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



18 лв.
Пола  
100% памук
дълга, набрана,  
с широк ластик  
на талията,  
размери: S-XXL

15 лв.
Пуловер 
с декоративни  
копчета на  
раменете,  
заоблено  
деколте и  
3/4 дължина  
на ръкавите,  
едноцветен,  
размери:  
S-XXXL

17 лв.
Риза 
100% вискоза, дамска,  
с набор на талията,  
волан и принт,  
размери: 36-46

18 лв.
Суитшърт 100% памук
с принт Minnie Mouse,  
размери: S-XXL

20 лв.
Дънки 

с висока талия,  
декоративен волан  

и джобове,  
размери: 36-44

18 лв.
Рокля 
от памук, с волан,  
размери: 36-44

офертата е валидна от 10.02.2022 до 23.02.2022
усети качеството,  
     влюби се в цената



5 лв.

Стойка за четки за зъби
от керамика, размери: 10 х 6 х 11 см

5 лв.
Диспенсер  
за сапун
от керамика,  
размери:  
8,5 х 5,5 х 19,5 см

15 лв.
Кош
от метал, с педал,  
размери: 19,2 х 16,8 х 24,5 см

4 лв.
Огледало за  
гримиране
размери:  
14,5 x 2 x 21,5 см

4 лв.
Огледало  
за гримиране
размери: 17,2 х 6,5 х 19 см

8 лв.
Стойка за  
тоалетна хартия
от метал, с отделение  
за съхранение, ø 15,5 см,  
височина: 65,5 см  

10 лв.
Постелка  
за баня
микрофибърна, размери 50 х 80 см

SH025176864 WANFENG

налични също:

   

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



8 лв.
Огледало 

с метална рамка и  
верига за закачване,  

ø 29 см, височина:  
42 см, дебелина: 0,9 см 

8 лв.
Ароматна  

свещ
в стъкло, с капак,  

различни цветове  
и аромати, ø 13,5 см,  

височина: 8 см

17 лв.

Букет от  
изкуствени цветя
различни видове,  
размери: 35 х 24 х 20 см

8 лв.

Рамка за снимка
със златист завършек,  

за снимка с размери: 13 х 18 см

15 лв.
Ваза  

за цветя
от стъкло,  

с метална стойка,  
ø 13 см, височина: 26,5 см

20 лв.
Одеяло 
от шенил,  

размери:  
125 х 150 см

SHHO 094418 TESTEX

налични 
също:

   

налични  
също:

   

офертата е валидна от 10.02.2022 до 23.02.2022
усети качеството,  
     влюби се в цената



50 лв.
Пуф 

с велурено покритие  
и метален пръстен,  

ø 35 см, височина: 38 см

Калъфка за възглавница
сива, розова или тъмносиня,  
размери: 40 х 40 см

6 лв.

Кашпа
от керамика, с дизайн във  
формата на лице, ø 15,5 см,  
височина: 11,2 см

15 лв.
Възглавница 
размери: 45 х 45 см

SHHO 115024 TESTEX

5 лв.

налични
също:

   

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



Комплект лепящи  
се листчета

различни цветове и размери

6 лв.
Тетрадка А5

80 листа, с коркова корица,  
налична в 2 цвята,  

размери: 14,5 х 21 х 1,8 см

Комплект  
маркери
4 цвята

Комплект  
моливи, 6 бр.
от дърво

10 лв.
Комплект BiC пособия за училище 
включва: 5 химикала, маркер, 5 молива,  
коректор, лепило и гумичка

4 лв.
Корков несесер

размери: 20 х 5,5 х 5,5 см

Комплект химикалки, 2 бр.
с коркова повърхност и синьо мастило,  
различни цветове в комплекта

1 лв.

2 лв. 2 лв.

1 лв.

налични
също:

   

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

@PEPCO.BGFACEBOOK.COM 
/PEPCOBG

pepco.bg

МАТЕРИАЛИ  
ОТ ЕКОЛОГИЧНИ
ИЗТОЧНИЦИ

МАТЕРИАЛИ  
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ИЗТОЧНИЦИ

МАТЕРИАЛИ  
ОТ ЕКОЛОГИЧНИ
ИЗТОЧНИЦИ

МАТЕРИАЛИ  
ОТ ЕКОЛОГИЧНИ
ИЗТОЧНИЦИ

МАТЕРИАЛИ  
ОТ ЕКОЛОГИЧНИ
ИЗТОЧНИЦИ


