Ела в
супер отбора!

5лв.

усети качеството,
влюби се в цената

Тениска
с лиценз

с любими
анимационни
герои,
100% памук,
налични
варианти:
за бебета,
за момчета,
размери:
80-98 см,
за момичета
и момчета,
размер:
104-134 см

6лв.
Тениска
100% памук

с лиценз, с любими
анимационни герои,
налични варианти:
за момичета
или момчета,
размери:
134-170 см

All DC characters and elements © & ™
DC Comics. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

THE POWERPUFF GIRLS and all related
characters and elements © & ™ CartoonNetwork.
WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

Офертата е валидна от 7.04.2022 до 20.04.2022 или до изчерпване на количествата.

усети качеството,
влюби се в цената

офертата е валидна от 7.04.2022 до 20.04.2022

8лв.

5лв.

Тениска
100% памук

Тениска

дамска, с принт
The Powerpuff Girls,
размери: S-XXXL

95% памук и
5% еластан,
за бебета,
за момичета,
с принт
The Powerpuff Girls,
размери: 80-98 см

6лв.

Къси панталони
100% памук

за бебета, за момичета,
с ластик на талията,
джобове и принт
The Powerpuff Girls,
размери: 74-98 см

от

5лв.

Тениска 100% памук
за момичета, с принт
The Powerpuff Girls,
налични размери:
104-134 см - 5 лв.
134-170 см - 6 лв.

8лв.

Чанта за пазаруване

за момичета, с принт
The Powerpuff Girls, размери: 40 х 36 см

THE POWERPUFF GIRLS and all related
characters and elements © & ™ CartoonNetwork.
WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

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

6лв.
Боди

95% памук и 5% еластан,
за бебета, за момичета,
с принт Looney Tunes,
размери: 62-92 см

5лв.

Къси
панталони
100% памук

Тениска
100% памук

за бебета,
за момичета,
с принт Looney Tunes,
с джобове и широк
ластик на талията,
размери: 74-98 см

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

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

6лв.

6лв.

5лв.
Тениска

95% памук и
5% еластан,
за бебета,
за момичета,
с принт Looney Tunes,
размери: 80-98 см

Боди*

95% памук и
5% еластан,
за бебета,
за момчета,
с принт Looney Tunes,
размери: 62-92 см

6лв.

Къси панталони
100% памук
за бебета, за момчета,
с връзки на талията
и принт Looney Tunes,
размери: 74-98 см

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

5лв.

Тениска
100% памук

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

усети качеството,
влюби се в цената

офертата е валидна от 7.04.2022 до 20.04.2022

5лв.
Тениска

95% памук и
5% еластан,
за бебета,
за момчета,
с принт Batman,
размери:
80-98 см

6лв.

8лв.

Тениска
100% памук

мъжка,
с принт
Batman,
размери:
S-XXL

Къси
панталони
100% памук

за бебета, за момчета,
с връзки на талията
и принт Batman,
размери: 74-98 см

18лв.

6лв.

Спортно
долнище

памучно, мъжко,
с джобове,
с връзки на талията,
с принт Batman,
размери: M-XXL

Тениска
100% памук

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

15лв.
Сак

с цип, с дръжки,
с регулируема презрамка,
твърдо дъно и принт
Batman, размери:
38 х 24 х 15 см

All DC characters and elements © & ™
DC Comics. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

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

8лв.
Тениска

мъжка, с високо
съдържание на памук,
с принт Superman,
размери: S-XXL

5лв.

5лв.

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

6лв.

Тениска

95% памук и 5% еластан,
за бебета, за момчета,
с принт Superman,
размери: 80-98 см

Къси панталони
100% памук
за бебета, за момчета,
с връзки на талията
и принт Superman
размери: 74-98 см

8лв.

8лв.

Тениска
100% памук

дамска, с принт
Wonder Woman,
размери: S-XXXL

Тениска
100% памук
дамска, с принт
Wonder Woman,
размери: S-XXXL

All DC characters and elements © & ™
DC Comics. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

усети качеството,
влюби се в цената

офертата е валидна от 7.04.2022 до 20.04.2022

8лв.

Пижама
100% памук
за момичета,
с принт The
Powerpuff Girls,
размери:
92-128 см

6лв.

Нощница
100% памук

за момичета,
с принт
The Powerpuff Girls,
размери: 92-128 см

15лв.
Пижама
100% памук

за момичета,
с принт The Powerpuff girls,
размери: 134-176 см

10лв.
Нощница
100% памук

за момичета, с принт
The Powerpuff Girls,
размери: 134-176 см

15лв.

5лв.

Нощница*
100% памук

дамска, с принт
The Powerpuff Girls,
размери: S-XXL

Комплект къси
чорапи, 3 чифта*

памучни, с еластан, дамски,
с мотив на The Powerpuff Girls,
различни цветове в комплекта,
размери: 35-38, 39-42

SHGO 045544 TESTEX

THE POWERPUFF GIRLS and all related
characters and elements © & ™ CartoonNetwork.
WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

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

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

15лв.
Пижама

дамска, с принт
Wonder Woman,
комплектът включва:
тениска 100% памук
и къси панталони
99% памук и 1% вискоза,
размери: S-XL

SHGO 045544 TESTEX

5лв.

Комплект къси чорапи, 3 чифта*

памучни, с еластан, дамски, с мотив на Wonder Woman,
различни цветове в комплекта,
размери: 35-38, 39-42
 родуктът ще бъде наличен
*П

15лв.
Пижама
100% памук

за момчета,
с принт Batman,
размери: 134-176 см

зини.

само в някои от нашите мага

18лв.
Пижама
100% памук

мъжка,
с принт Batman,
размери: M-XXL

8лв.

Пижама 100% памук
за момчета, с принт Batman,
размери: 92-128 см

All DC characters and elements © & ™
DC Comics. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

усети качеството,
влюби се в цената

30лв.

офертата е валидна от 7.04.2022 до 20.04.2022

Кукла Барби със
сменящи се цветове

покрита с боя, която се отмива
в топла вода, в студена вода
различни елементи от куклата
сменят цветовете си, с аксесоари,
налични варианти: "Парти" или "На плажа"

18лв.

Кукла русалка

със светеща опашка
и аксесоари,
с включени батерии

Кукла бебе

с лекарски инструменти,
стетоскоп, с включени батерии,
за деца над 3 г.

20лв.

Куче или коте

интерактивно, на каишка, движи се,
издава звуци, маха с опашка,
батериите се продават
отделно, за деца над 3 год.

20лв.

18лв.

Комплект от черна
и магнитна дъска

включва: 3 цветни тебешира, химикалка,
гъба за изтриване, 100 магнитчета и
примерни илюстрации за подреждане

Слон

20лв.

плюшен, размери: 50 х 40 см,
за деца над 12 м.

Всички продукти от брошурата са наши хит предложения.
Търсете този символ, за да ги откриете в магазините ни.
Басейн за топки
Fisher-Price
с включени 25 топки,
за деца над 2 год.

20лв.

25лв.

Paw Patrol кола
с кученце
налична в 4 дизайна,
за деца над 3 год.

20лв.

Писта с колички
Hot Wheels

25лв.

игрален комплект
Призрачен гараж,
с включена количка,
може да се комбинира
с други колички Hot Wheels

Комплект от 10
колички Hot Wheels
за игра и колекциониране

18лв.
Играчка за
сапунени
балони

Комплект играчки
за баня, 8 бр.

18лв.

с два сменяеми
накрайника,
236 мл течност
за балони,
батериите се
продават отделно,
за деца над 3 год.

усети качеството,
влюби се в цената

офертата е валидна от 7.04.2022 до 20.04.2022

Декорация "Капан за сънища"
размери: 40 х 20,5 х 1,5 см

налични
също:

8лв.

6лв.

Възглавница

с калъфка от шенил,
размери: 40 х 40 см

Калъфка за
възглавница
100% памук

с пискюли, размери: 40 х 40 см

6лв.

8лв.
Одеяло
SHHO 094418 TESTEX

6лв.

Възглавница
за стол
с връзки,
ø 40 см

7лв.
Кашпа

керамична,
ø 14,5 см,
височина
11,8 см

Подложка за маса

размери: 45 х 30 см

5лв.

от микрофибър,
налично в различни
цветове, размери:
130 х 170 см

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

18лв.

налична
също:

Кашпа

керамична, ø 15 см,
височина 15 см

Ваза за цветя

налична
също:

6лв.

от цветно стъкло,
ø 16 см, височина 23,5 см

Ароматна свещ

8лв.

налична
също:

SHHO 094418 TESTEX

Одеяло

от микрофибър,
налични различни цветове,
размери: 130 х 170 см

8лв.

6лв.

Сгъваема
кутия

7лв.
Кашпа

Табуретка

сгъваема, с място за
съхранение, с кадифена
текстура и геометричен десен,
размери: 38 х 38 х 38 см

20лв.
налична
също:

налична
също:

в стъклен контейнер,
с метално капаче,
налични различни аромати,
прибл. време на горене:
35 ч., ø 13,5 см, височина 8 см

с кадифена текстура,
с геометричен десен
отпред, размери: 30 х 30 х 30 см

керамична,
ø 15 см,
височина
14,5 см

налични
също:

THE POWERPUFF GIRLS and all related
characters and elements © & ™ CartoonNetwork.
WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

Одеяло

от микрофибър, налични варианти:
с принт The Powerpuff Girls или Superman,
размери: 130 х 170 см

15лв.
SH025 126239 TESTEX

5лв.

Сгъваема кутия

за съхранение, налични варианти:
с принт The Powerpuff Girls или Superman,
размери: 30 х 30 х 30 см

* Продуктът ще бъде наличен само в някои от нашите магазин

и.

Възглавница

налични варианти: с принт Superman,
размери: 40 х 35 см - 8 лв.
или във формата на сърце,
с принт The Powerpuff Girls,
височина 36 см - 8 лв.

8лв.

SH025 126239 TESTEX

6лв.

17лв.

Сгъваем кош

Сгъваема табуретка*

с място за съхранение, налични варианти:
с принт The Powerpuff Girls или Batman, размери: 31 х 31 х 31 см

налични варианти: с принт
на The Powerpuff Girls
или Superman,
размери: 35 х 35 х 55 см

All DC characters and elements © & ™
DC Comics. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

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

