В цветовете
на пролетта
усети качеството,
влюби се в цената

SHHO 094418 TESTEX

6лв.

Комплект
възглавници, 2 бр.
за столове, двулицеви,
различни десени,
размери: 40 х 40 см

Комплект
стъклени
чаши, 4 бр.

с релефен десен,
наличен в различни
цветове, кап. 300 мл

8лв.

Офертата е валидна от 21.04.2022 до 4.05.2022 или до изчерпване на количествата.

усети качеството,
влюби се в цената

офертата е валидна от 21.04.2022 до 4.05.2022
Буркан

стъклен, с дървен капак,
налични варианти:
кап. 750 мл - 5,50 лв.
кап. 1,25 л - 6 лв.

Буркан
с капак

стъклен,
с инфузер за плодове,
кап. 3,4 л

от

5

15лв.

Комплект
чаши, 4 бр.

наличен
също:

с релефен десен,
наличен в различни
цветове, кап. 300 мл

Бутилка

стъклена,
за студени напитки,
кап. 1,2 л

5лв.

8лв.

50
лв.
налични
също:

15лв.

Комплект чаши
за вино, 4 бр.

налични
също:

с релефен десен,
наличен в различни цветове,
кап. 320 мл

Купичка
за сладолед

стъклена, кап. 475 мл

5лв.

Комплект
чаши, 2 бр.
за коктейли
кап. 460 мл

2лв.

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

15лв.

нощен
изглед

LED светлинна
верига

LED лампа

в метална
кошница,
с дръжка,
ø 15 см,
вис. 18 см,
батериите
се продават
отделно

със 70 лампички,
със соларен панел,
със сменящи се цветове,
бяла или многоцветна

със соларно
захранване

15лв.

Кашпа

пластмасова, с външна част,
наподобяваща бетон,
със специален вътрешен съд
с дръжки за по-лесно
засаждане и грижа за растението,
размери: 22,5 х 22,5 х 42 см,
вътрешен съд: 22 х 22 х 17,5 см

18лв.

10лв.
Одеяло

от микрофибър, с принт,
размери: 130 х 170 см
налично
също:
SHHO 094418 TESTEX

25лв.

Кашпа

налични
също:
SHHO 094418 TESTEX

6лв.

Комплект
възглавници,
2 бр.

за столове, с връзки,
двулицеви,
размери: 40 х 40 см

пластмасова,
с външна част,
наподобяваща бетон,
със специален вътрешен
съд с дръжки за по-лесно
засаждане и грижа
за растението,
размери:
26,5 х 26,5 х 50 см,
вътрешен съд:
26 х 26 х 20,5 см

усети качеството,
влюби се в цената

6лв.

офертата е валидна от 21.04.2022 до 4.05.2022

Ваза за цветя
изработена от
рециклирано стъкло,
размери: 10 х 17 см

10лв.
Кутия за
бижута

дървена,
с гравиран капак
със закопчалка,
размери:
22 х 13,5 х 11 см

Декоративна
клонка
с цветни листа,
вис. 46 см

5лв.

Декорация

на стойка, с метални
елементи, вис. 43 см

18лв.

налични
също:

8лв.

Ароматна
свещ

от соев восък,
в стъклен съд,
с дървен капак,
с аромат на
Черна роза и Уд,
време на горене
прибл. 22 ч.,
ø 11 см, вис. 8,5 см

25лв.

Маса за кафе
сгъваема,
дървена,
ø 37,8 см,
вис. 45 см

налични
също:

Кехлибар
и Тонка

Пачули

Тиково
дърво

Кехлибар
и Билки

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

6лв.

I’m made from

I’m made from

I’m made from

RECYCLED
PLASTIC

RECYCLED
PLASTIC

RECYCLED
PLASTIC

Кутия за съхранение Curver
с ажурен дизайн, с капак и дръжки,
налични варианти:
кап. 4 л, размери: 26,8 х 18,6 х 12,4 см - 6 лв.,
кап. 11 л, размери: 36,3 х 27 х 13,8 см - 8 лв.,
кап. 17 л, размери: 36,3 х 27 х 22,2 см - 10 лв.

Четка
с лопатка

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

Четка

за миене на съдове,
изработена от
рециклирана
пластмаса,
с дръжка от
дъбов материал

3

50
лв.

изработени от
рециклирана пластмаса,
с дръжка от
дъбов материал

15лв.
Метла

с дръжка от
дъбов материал

Комплект гъби, 3 бр.

изработени от целулоза,

3

50
лв.

6лв.

6лв.

Четка за прах

с дръжка от дъбов материал
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Комплект
играчки за
баня, 5 бр.
Играчка за
сапунени балони

с включена течност
за балончета, за деца
над 3 год., батериите се
продават отделно

20лв.

включва: въдица
и 4 рибки,
за деца над 3 год.

Комплект играчки
за пясък, 6 бр.
включва: кофа във
формата на пясъчен замък,
сито, лопатка,
гребло и 3 формички

8лв.

Играчка-кораб
с аксесоари
за игра на плажа

17лв.

17лв.

Комплект играчки
за пясък в куфарче,
8 бр.

включва: куфарче на колела
с механизъм, задвижван от вода
или пясък, лопата, гребло и
формички, за деца над 3 год.

Играчка за
сапунени
балони

със 170 мл течност
за балони

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

налична
също:

Тениска
100% памук

за бебета, за момчета,
с копчета, с принт,
размери: 80-98 см

‘organic’
Certified by
CERES-0532 by CERES

5лв.

налични
също:

Къси панталони
100% органичен
памук
за бебета, за момчета,
с връзки на талията,
с джобове,
размери: 74-98 см

5

50
лв.

17лв.

‘organic’
Certified by
CERES-0532 by CERES

Спален чувал
100% органичен
памук
за бебета, с цип,
с принт

Oдеяло
за повиване
100% памук

Тениска 100%
органичен памук

за бебета, за момичета,
с волани на ръкавите
и принт, налични варианти:
розова с джоб или бяла
със закопчаване на гърба,
размери: 80-98 см

5лв.

налична
също:

5

50
лв.

Къси панталони
100% органичен
памук

за бебета, за момичета,
с връзки на талията и джоб,
размери: 74-98 см

‘organic’
Certified by
CERES-0532 by CERES

за бебета, с принт,
размери: 100 х 100 см

8лв.
налично
също:

усети качеството,
влюби се в цената

офертата е валидна от 21.04.2022 до 4.05.2022
Тениска 100%
органичен памук

налична
също:

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

5лв.
налична
също:

10лв.

Тениска 100% памук

за момичета,
с плисирани ръкави
и апликация от пайети,
размери: 104-134 см

6лв.

5лв.

Рокля

за момичета, с памучна горна част и
тюлена пола, с волани на раменете
и апликация отпред, размери: 104-134 см

Тениска*
100% памук

Гащеризон* 100% памук
за момичета, с волани и джобове,
с принт, размери: 104-134 см

за момичета, с волани
на ръкавите и принт,
размери: 104-134 см

6лв.
* Продуктът ще бъде наличен само
в някои от нашите магазини

наличен
също:

6лв.

Комплект тениски*
100% памук, 2 бр.

за момичета, комплектът включва една
едноцветна тениска и една с принт,
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.

Потник 100%
органичен памук
за момчета, с принт,
размери: 104-134 см

5лв.

Комплект тениски
100% памук, 2 бр.

за момчета,
комплектът включва една
едноцветна тениска
и една с принт,
размери: 104-134 см

6лв.

Комплект долнища
100% памук, 2 бр.

за момчета, с връзки
на талията и джобове,
различни цветове
в комплекта,
размери: 104-134 см

18лв.

3лв.

Къси панталони

от микрофибър, за момчета,
с връзки на талията, джобове
и принт, размери: 104-134 см

5лв.

Тениска 100% органичен памук

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

усети качеството,
влюби се в цената

офертата е валидна от 21.04.2022 до 4.05.2022

8лв.

Тениска 100% памук
налична
също:

Тениска
100% памук

за момичета,
с волани на
раменете
и апликация,
размери: 134-170 см

Тениска или долнище
100% памук
за момчета,
с принт Star Wars,
размери: 134-170 см,
налични варианти:
тениска - 8 лв.,
долнище - 17 лв.

от

8лв.

дамска, с бродерия отпред,
размери: S-XXL

8лв.

8лв.

Риза
100% памук

за момичета,
с копчета,
с джоб и панделка,
с принт,
размери: 134-170 см

15лв.

6лв.

Тениска
100% памук

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

Дънкови панталонки
100% памук
за момичета, с висока талия,
с колан и джобове,
размери: 134-170 см

Къси панталони
100% органичен
памук
за момчета, с принт,
размери: 134-170 см

8лв.

колекция за PEPCO

15лв.

Спортен суитшърт
Cardio Bunny
с висока яка, с цип,
с контрастни шевове
и дупки за палците на
ръкавите, размери:
XS–XL

Шапка* с козирка
100% памук

20лв.

един размер,
с Велкро закопчаване

Клин
Cardio Bunny

18лв.

за колоездене, къс,
с контрастни
елементи и джоб
със закопчаване
с цип, размери:
XS-XL

Спортни шорти
Cardio Bunny 2 в 1

за колоездене,
комбинация от втален клин
и широки шорти, с принт,
размери: XS-XL

Спортни обувки*
Cardio Bunny

18лв.
15лв.
Спортна
чанта
за талия
с джоб с цип

дамски, с връзки,
размери: 36-41

25лв.

* Продуктът ще бъде наличен само в някои от нашите магазини

Спортен клин
Cardio Bunny

с принт, размери: XS-XL

20лв.

колекция за PEPCO

18лв.

Спортен топ
Cardio Bunny

95% памук и 5% еластан,
с ластик на талията
и принт,
размери: XS-XL

5

50
лв.

Комплект
спортни
чорапи
Cardio Bunny,
2 чифта

с високо съдържание
на памук,
с металическа
нишка, различни
десени в комплекта,
размери: 35-38, 39-42

18лв. 15лв.

Чехли*
Cardio Bunny
размери: 36-41

Спортни къси
панталони
Cardio Bunny

95% памук и 5 еластан,
с джобове, с принт,
размери: XS-XL

15лв.

18лв.

Спортен топ
Cardio Bunny

Спортни шорти
Cardio Bunny 2 в 1

95% вискоза и 5% еластан,
с принт, размери: XS-XL

за колоездене, комбинация
от втален клин и широки
шорти, с принт,
размери: XS-XL

20лв.
Спортен клин
Cardio Bunny
с принт,
размери: XS-XL

* Продуктът ще бъде наличен само в някои от нашите магазини

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

