
Про 
лет 
ни
якета

18 лв.

от

Парка с качулка
налични варианти:
за момичета, размери:
104 -134 см - 18 лв.
134 -170 см - 20 лв.
за жени, размери:
36-46 - 25 лв.

Офертата е валидна от 10.03.2022 до 23.03.2022 или до изчерпване на количествата.

усети качеството,  
    влюби се в цената



17 лв.

18 лв.

25 лв.
20 лв.

18 лв.

Дънки 
с високо съдържание на памук,  
с вискоза и еластан, с джобове  
и износен ефект на коленете,
размери: 36-44

Кецове 
с връзки, с мрежа,
размери: 36-41

Парка с качулка
с цип, с връзки на талията,  
странични ципове и лента  
с надпис на качулката,
размери: 36-46

Рокля  
100% вискоза,  
със свободна  
кройка,  
с набор на  
талията,  
едноцветна,
размери:  
36-44

Елек с качулка
ватиран, с цип,  
с джобове и лента  
с надпис на качулката,
размери: S-XL

налична 
също:

   

офертата е валидна от 10.03.2022 до 23.03.2022
усети качеството,  
     влюби се в цената



5 лв.20 лв.

4 лв.

15 лв.

15 лв. 8 лв.

5 лв.

Дамска риза
100% вискоза,  
с V-образно деколте  
и заоблен подгъв,  
с принт,
размери: 36-46

Дамски топ
85% памук,  
10% вискоза  
и 5% еластан,  
eдноцветен,
размери: S-XXL

Тениска  
100% памук 
за мъже, едноцветна,
размери: M-XXXL

Дамска  
тениска  
100% памук
с принт,
размери: S-XXL

Спортно  
долнище  
100% памук
за мъже, с връзки на  
талията и надпис на  
джоба, размери: M-XXL

Тениска  
100% памук

за мъже,  
едноцветна,

размери: M-XXXL

Дамски дънки
с високо съдържание  
на памук, с еластан,  
с джобове,
размери: 36-44

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



8 лв.

8 лв.

15 лв.

15 лв.

8 лв.

3 лв.

10 лв.Топ 100% памук
за бебета, за момичета,  

с волани на раменете,  
с копчета, с бродерия, 

размери: 74-98 см

Дънков гащеризон*  
100% памук
за бебета, за момичета,  
с волани на раменете,  
с копчета, с колан и принт  
на полка точки,
размери: 62-92 см

Дънково яке
98% памук и 2% еластан,  
за бебета, за момичета,  

с яка, с клипс закопчаване,  
с декоративни шевове  

и апликация,  
размери: 74-98 см

Ромпър  
100% памук
за бебета, за момичета,  
с принт Marie Cat и надпис,
размери: 62-92 см

Боди 100%  
органичен памук
за бебета, за момичета,  

с принт Bambi,  
размери: 62-92 см

Дънки 
98% памук и 2% еластан, за бебета,  
за момичета, с еластична лента  
на талията и на крачолите,  
с избродирани цветя,
размери: 74-98 см

Тениска  
100% памук
за бебета,  
за момичета, с принт,
размери: 80-98 см

налична 
също:

   

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

офертата е валидна от 10.03.2022 до 23.03.2022
усети качеството,  
     влюби се в цената

Certified by USB 
TEX2765

‘organic’



18 лв.

6 лв.

15 лв.

8 лв.

10 лв.

3 лв.

Бебешки комплект  
от 100% памук
за момчета, включва: дънков гащеризон  
с джоб тип кенгуру и боди с джоб и принт,
размери: 62-92 

Дънково яке  
100% памук
за бебета, за момчета,  
с яка и джобове,  
с копчета догоре,
размери: 74-98 см

Боди 100% памук
за бебета, за момчета,  
с копчета, едноцветно, 
размери: 62-92 см

Дънкова риза  
100% памук

за бебета, за момчета,  
с яка и джобове, с копчета,  

размери: 74-98 см

Тениска  
100% памук

за бебета, за момчета,  
размери: 80-98 см

Дънки 
с високо съдържание на памук,  
с еластан, за момчета, с еластична  
лента на талията, с големи,  
декоративни джобове и копчета,  
размери: 74-98 см

наличен и за момичета, 
с бродерия върху джоба:

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



налична 
също:

   

6 лв.

5 лв.

5 лв.

6 лв.

18 лв.

5 лв.

Комплект  
клинове, 2 бр.

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

различни цветове 
 в комплекта,

размери: 104-134 см

Непромокаема  
парка с  
качулка

за момичета,  
с джобове,  

с цип и принт,
размери:  

104-134 см

Клин 
95% памук и  

5% еластан,  
за момичета,  

с принт,  
размери:  

104-134 см

Тениска  
100% памук
с волани на раменете и принт,
размери: 104-134 см

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

Тениска  
100% памук
за момичета, с принт,
размери: 104-134 см

втори  
цвят в  

комплекта:

   

наличен 
също:

   

налична 
също:

   

офертата е валидна от 10.03.2022 до 23.03.2022
усети качеството,  
     влюби се в цената



8 лв.

4 лв.

6 лв.
15 лв.

Спортно долнище
95% памук, 5% вискоза,  

за момчета, с джобове и  
връзки на талията,  

с принт на джоба,
размери: 104-134 см

Дънки 
с високо съдържание  
на памук, с еластан,  
за момчета,  
с еластична  
лента на талията,  
джобове и навити  
крачоли,
размери: 104-134 см

Тениска  
100% памук
за момчета,  
с принт Mickey Mouse, 
размери: 104 -134 см

Тениска 
100% памук

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

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



20 лв.

6 лв.

8 лв.

15 лв.

15 лв.

15 лв.

20 лв.

Тениска  
100% памук

за момчета,  
с принт Batman,  

размери: 134-170 см

Суитшърт
с високо  

съдържание  
на памук,  

за момичета,  
с принт, 
размери:  

134-170 см

Тениска 
100% памук
за момичета, с панделка  
и с апликация,
размери: 134-170 см

Парка с  
качулка  

100% памук
за момчета,  

с цип,  
с джобове,

размери:  
134-170 см

Дънки  
с високо съдържание  
на памук, с еластан,  

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

Дънки 
с високо  

съдържание  
на памук,  

с еластан,  
за момичета,  

с джобове,
размери:  

134-170 см

Суитшърт  
с качулка  
100% памук
за момчета, с цип,  
с джобове и принт  
Looney Tunes, 
размери: 134-170 см

офертата е валидна от 10.03.2022 до 23.03.2022
усети качеството,  
     влюби се в цената



Отнася се за четката за  
почистване на бутилки

Отнася се за четката за  
миене на съдове

5 лв.

8 лв.

6 лв.

3 лв.

3 лв.

10 лв.

от

6 лв.

Четка с  
диспенсер
с гумен бутон за
освобождаване
на препарат,
ергономична

Метла
изработена от  

рециклирана пластмаса,  
със силиконов накрайник  

с удобна дръжка

Кърпи за  
почистване,  

2 бр.
изработени от  

рециклирана  
пластмаса

Четка 
изработена от рециклирана  
пластмаса, със силиконов накрайник  
и удобна дръжка, налични варианти:  
за бутилки и за съдове

Четка с лопатка  
изработени от рециклирана  
пластмаса, със силиконови  
накрайници и удобни дръжки

50% GRS Recycled post-consumer polypropylene,  
certified IDFL 21-328567

51,70% GRS Recycled post-consumer polypropylene,  
certified by NSF C0633449-1

58,10% GRS Recycled post-consumer polypropylene,  
certified by NSF C0633449-1

70,70 % GRS Recycled post-consumer polypropylene,  
certified NSF C0633449-1

85% GRS Recycled post-consumer polyester,  
certified IDFL 21-328459

Кутия с капак
изработена от  

рециклирана пластмаса,  
с клипс закопчаване,

с флорален десен,  
налични варианти:

кап. 13 л., 35,7 х 29 х 16,9 см - 10 лв.
кап. 22 л., 39,5 х 29 х 28 см - 15 лв.

кап. 33 л., 45,5 х 33,5 х 30 см - 17 лв.

Комплект  
метла и  
лопата

изработени от  
рециклирана  

пластмаса,  
с дълги дръжки и  

силиконови накрайници  
с удобни дръжки

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



7 лв. 15 лв.

25 лв.

10 лв.

18 лв.

20 лв.

5 лв.

от

Кашпа
керамична, ø 15 см,
височина 13 см

Изкуствено  
растение
в саксия, ø 12 см,  
височина 24 см

Рафт  
метален,
размери: 60 х 38 х 12 см

Свещ  
в циментов контейнер,
ø 15,5 см, височина: 7,5 см

Кутия за бижута
с огледало на капака,  

с декоративна закопчалка,
размери: 26,8 х 14 х 10 см

Комплект кутии  
за съхранение
картонени, с принт,
налични варианти:
3 бр., А4 - 5 лв.
2 бр., 37 х 27 х 18 см - 5 лв.
2 бр., 47 х 31 х 32 см - 6 лв.

Комплект спално бельо,  
100% сатениран памук 
за единично легло, включва: плик  
за завивка 140 x 200 см и калъфка  
за възглавница 70 x 80 см
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налично
също:

   

с декоративна 
закопчалка:

налични 
също:

        

офертата е валидна от 10.03.2022 до 23.03.2022
усети качеството,  
     влюби се в цената



6 лв.

6 лв.

15 лв.

18 лв.

Възглавница за стол
с памучна калъфка и връзки,
ø 40 см

Килим  
в бохо стил, с цветни пискюли,
размери: 60 х 90 см

Декоративна  
възглавница

с калъфка, 100% памук, 
размери: 45 х 45 см

Калъфка за  
възглавница
размери: 40 х 40 см

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



налично 
също:

   

5 лв.

5 лв.

от

250 лв.
Чаша 
порцеланова,  
с флорален  
десен,
кап. 320 мл

Чаша 
порцеланова,  
с флорален десен  
и златист ръб,
кап. 480 мл

Керамични съдове
със златисти елементи,
налични варианти:
десертна чиния, ø 18,5 см - 5 лв.
купа, ø 13,2 см - 5 лв.
чаена чаша, кап. 360 мл - 5,50 лв.

Комплект спално бельо  
от 100% сатениран памук 
за единично легло, включва: плик  
за завивка 140 x 200 см и калъфка  
за възглавница 70 x 80 см

20 лв.

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
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