усети качеството,
влюби се в цената

РАНА

ТИ
ЛИМИ

КЦИЯ
КОЛЕ

от

18лв.

Тенджера или тиган

колекция с мраморен дизайн,
с незалепващо покритие ILAG Granitec,
подходящи за всички видове котлони, налични варианти:
тенджера със стъклен капак и отвор за освобождаване
на налягането ø 16 см - 18 лв., ø 18 см - 25 лв., ø 24 см - 40 лв.
или тиган ø 20 см - 18 лв., ø 24 см - 20 лв., ø 28 см - 25 лв.

Офертата е валидна от 24.02.2022 до 9.03.2022 или до изчерпване на количествата.

усети качеството,
влюби се в цената

офертата е валидна от 24.02.2022 до 9.03.2022

8лв.

Екологична кутия
за обяд CURVER

с клипс капаче, включени прибори,
подходяща за замразяване,
за микровълнова фурна и за миене в
съдомиялна машина, от рециклирана
пластмаса, налични варианти:
кръгла, с кап. 1,6 л. или
правоъгълна с кап. 1,2 л.

Кухненски прибори

силиконови, с дървени дръжки,
налични варианти: решетъчна
лъжица, черпак, бъркалка,
лъжица, шпатула и преса
от неръждаема стомана

5лв.
налични
също:

А

ИРАН

Т
КЦИЯ
КОЛЕ

ЛИМИ

25лв.

Тенджера със
стъклен капак

Тиган

Серия Мarble,
с незалепващо покритие ILAG Granitec,
подходящ за всички видове котлони

20лв.

с отвор за освобождаване на
налягането, серия Marble,
с незалепващо покритие ILAG Granitec,
подходяща за всички видове котлони

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

SHHO 115024 TESTEX

40лв.

Комплект завеси, 2 бр.
с метални халки,
размери: 135 х 260 см

Кашпа

керамична,
с деликатен
пясъчен дизайн,
ø 13,5 см,
височина 13 см

налична
също:

6лв.

Кашпа

керамична,
с деликатен
пясъчен дизайн,
ø 12,5 см,
височина 10 см

5лв.
налична
също:

15лв.
Кашпа

керамична,
с пясъчен дизайн,
във формата на
човешко лице,
размери:
18 х 16,5 х 18 см

Кошница

с декоративна плетка на предната
част, текстилна подплата и дръжки
от двете страни, налични размери:
30 х 19 х 17 см - 8 лв.
33 х 23 х 20 см - 10 лв.
40 х 28 х 22 см - 15 лв.

от

8лв.

усети качеството,
влюби се в цената

офертата е валидна от 24.02.2022 до 9.03.2022

8лв.

SHHO 094418 TESTEX

Комплект пердета,
2 бр.
Свещ от соев восък

с аромат на Кехлибар и Горски мъх,
в керамичен съд с капаче,
време на горене: приблизително 35 ч.,
ø 8 см, височина 8,5 см

8лв.

7лв.

Кашпа

керамична,
с изчистен дизайн,
ø 13,5 см, височина 13 см

прозрачни, едноцветни,
с ширит лента за лесно набиране,
размери: 140 х 260 см
налични
също:

2лв.

Ароматизатор

включва: дифузер с 30 мл.
ароматно масло и пръчици,
налични аромати:
Розово масло и
Вълшебна градина

25лв.
Кош

плетен, с дръжки,
двуцветен,
ø 28-35 см,
височина 35 см

7лв.
Кашпа

керамична,
ø 14,3 см, височина 14,6 см

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

налична
също:

с дървени крака, ø 35 см,
височина 35,5 см

17лв.

налична
също:

от

4лв.

Свещ
налични
също:

Комплект пердета, 2 бр.
прозрачни, на точки, с ширит
лента за лесно набиране,
размери: 140 х 260 см

18лв.

със спираловиден дизайн
налични варианти:
ø 7 см, височина 10 см - 4 лв.
ø 7 см, височина 14 см - 5,50 лв.

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

Кашпа

керамична,
с геометричен дизайн,
ø 13,5 см, височина 13 см

5

50
лв.

Кашпа

керамична,
с геометричен дизайн,
ø 15 см, височина 13,5 см

6лв.

усети качеството,
влюби се в цената

офертата е валидна от 24.02.2022 до 9.03.2022

НОВА

КОЛЕКЦИЯ

6лв.

Блуза
с къс ръкав

с овално деколте
и принт, размери:
S-XXXL

Риза
Панталон
98% памук и
2% еластан,
със странични
джобове,
размери:
36-44

20лв.

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

15лв.

налична
също:

17лв.
Панталон

Термо яке

с висока яка и джобове, с цип,
в практична сгъваема чанта,
размери: 36-46

20лв.

богат на вискоза, с еластан,
с широка лента на талията,
джобове и принт, размери: 36-44

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

Суитшърт

95% памук и 5% вискоза,
с V-oбразно деколте и
принт, размери: S-XXL

Суитшърт
с качулка

15лв.

мъжки, с цип, с джобове,
двуцветен, размери: M-XXL

18лв.

НОВА

КОЛЕКЦИЯ

Спортно долнище

мъжко,
с връзки на талията,
предни джобове,
джоб с цип и принт,
размери: M-XXL

18лв.
налично
също:

8лв.

Тениска
100% памук
мъжка, с принт,
размери: M-XXL

10лв.
Тениска
100% памук

с апликация от кристали,
размери: S-XXXL

усети качеството,
влюби се в цената

офертата е валидна от 24.02.2022 до 9.03.2022
Чехли

Суитшърт
100% памук

мъжки, с принт Marvel,
размери: 40-46

15лв.

мъжки, с принт Marvel,
размери: M-XXL

18лв.

15лв.

18лв.

Долнище
100% памук

мъжко,
с връзки на талията,
джобове и лиценз
от Marvel,
размери: M-XXL

Тениска 100% памук
мъжка, с лиценз от Marvel,
размери: S-XXL

15лв.
Тениска
100% памук

мъжка,
с лиценз от Marvel,
размери: S-XXL

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

НОВА

КОЛЕКЦИЯ

8лв.

15лв.

Бомбър яке

за момичета, с цип,
с джобове и принт,
размери: 104-134 см

Комплект тениски*
100% памук, 2 бр.

за момичета, с принт Minnie Mouse,
различни десени в комплекта, размери: 104-134 см
* Продуктът ще бъде наличен
само в някои от нашите магазини.

15лв.

Суитшърт
с качулка

памучен,
за момчета, с цип,
с джобове, трицветен,
размери: 104-134 см

Тениска
100% памук

за момчета,
с принт
размери:
104-134 см

4лв.

налични
също:

5лв.
Клин

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

8лв.

Спортно
долнище

за момчета,
с връзки на талията,
с джоб тип кенгуру,
с принт,
размери: 104-134 см

усети качеството,
влюби се в цената

офертата е валидна от 24.02.2022 до 9.03.2022
Комплект боксерки, 2 бр.

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

95% памук и 5% еластан,
за момчета, с лиценз от The Simpsons,
размери: 134-176 см

8лв.

8лв.

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

Комплект боксерки, 2 бр.

95% памук и 5% еластан, за момчета,
с лиценз от Toy Story, размери: 92-128 см

Сутиен

95% памук и 5% еластан, за момичета, с подплънки,
с регулируеми презрамки и принт, размери: 60AA-75A

5лв.

Комплект бикини, 2 бр.

95% памук и 5% еластан, за момичета,
с принт, различни цветове в комплекта,
размери: 134-164 см

4лв.

ОРГАНИЧЕН
ПАМУК
Клин*

за бебета, за момичета,
95% органичен памук и
5% еластан, с волан и панделка,
на райета, размери: 56-86 см

5

50
лв.

‘organic’
Certified by CERES
CERES-0532

5

50
лв.

5лв.

‘organic’

Тениска
100% органичен памук

Тениска
100% органичен
памук

за бебета, за момичета,
с принт, размери: 80-98 см

Certified by CERES
CERES-0532

за бебета, за момичета, с волани на
раменете и дантелена апликация отпред,
със закопчаване отзад на врата, размери: 80-98 см

10лв.

Бебешки комплект

за момичета, включва:
тениска 100% органичен памук,
с волани на раменете и
закопчаване отзад на врата,
клин 95% органичен памук и
5% еластан, с лиценз от
Maya the Honey Bee,
размери: 74-98 см

Суитшърт с качулка *
100% органичен памук

за бебета, за момчета,
с цип, с лиценз от Tom and Jerry,
размери: 74-98 см

15лв.

8лв.

8лв.

Поло тениска
100% органичен памук

за бебета, за момчета,
с връзки на талията и лиценз от
Tom and Jerry, размери: 74-98 см

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

‘organic’
Certified by CERES
CERES-0532

Спортно долнище
100% органичен памук

за бебета, за момчета, с яка,
с лиценз от Tom and Jerry,
размери: 80-98 см

Бебешки комплект

за момчета, включва: боди от
100% органичен памук, клин с високо
съдържание на памук и шапка с ушички,
размери: 62-92 см

ОРГАНИЧЕН
ПАМУК

15лв.

5лв.

Клин

за бебета,
за момичета,
95% органичен
памук
и 5% еластан,
с принт,
размери:
74-98 см

‘organic’
Certified by CERES
CERES-0532

Бебешки
комплект

за момичета, включва:
боди от 100% органичен
памук, клин и лента за
глава с панделка от
95% органичен памук и
5% еластан,
размери: 56-86 см

5

50 Клин 100% органичен памук
лв.

17лв.

за бебета, за момчета, с широк подгъв на
талията и копчета отпред, размери: 56-86 см

ОРГАНИЧЕН
ПАМУК

6лв.

‘organic’
Certified by CERES
CERES-0532

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

‘organic’
‘organic’
Certified by USB
USB TEX2765

ОРГАНИЧЕН
ПАМУК

Следете нашето съдържание и тук:

pepco.bg

FACEBOOK.COM
/PEPCOBG

@PEPCO.BG

Certified by USB
USB TEX2765

ПЛАЩАНЕ
С КАРТА

ОРГАНИЧЕН
ПАМУК

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

