
8 лв.

от

5 лв.

от
Тениска 100% памук
за деца, с принт Minnie Mouse или Marvel, 
размери: 104-134 см - 5 лв.
или дънкови къси панталони
за деца, с джобове, с принт Minnie Mouse  
или Marvel, 104-134 см - 8 лв.

Тениска 100% памук
дамска или мъжка,  

с принт Minnie Mouse или Marvel,  
размери: S-XXL - 8 лв.

или дънкови къси панталони
едноцветни, с джобове,

дамски, размери: 34-42 - 15 лв.
мъжки, размери: M-XXL - 15 лв.

Двойна радост
©

 D
is

ne
y

©
 M

A
R

V
EL

усети качеството,  
    влюби се в цената

Офертата е валидна от 5.05.2022 до 18.05.2022 или до изчерпване на количествата.
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5 лв.

от

5 лв.

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

Тениска  
100% памук
за момчета,  
с принт Marvel,  
налични размери:  
104-134 см
или 134-170 см

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

8 лв.
Дънкови къси 

панталони
памучни, с вискоза,  

за момчета, с джобове,  
с навити крачоли и  

принт Mickey Mouse,  
размери: 104-134 см

8 лв.
Дънкови  

къси  
панталони

с високо  
съдържание  

на памук,  
с еластан,  

за момчета,  
с джобове и  

връзки на  
талията,
размери:  

134-170 см

Тениска 100% памук
с принт Mickey Mouse,  
налични варианти: за момчета,  
размери: 104-134 см - 5 лв.
или мъжка, размери: S-XXL - 8 лв.

6 лв.
Шапка с козирка 
памучна, за момчета,  
регулируема,  
с принт Spiderman и  
холограмна апликация,
обиколка: 52-56 см

налични 
също:

   

офертата е валидна от 5.05.2022 до 18.05.2022
усети качеството,  
     влюби се в цената



* Продуктът ще бъде наличен само в някои от нашите магазини

© Disney

5 лв.
Тениска  
100% памук
за момичета,  
с принт Daisy Duck,  
размери: 104-134 см

5 лв.

от

Тениска  
100% памук 
с принт Minnie Mouse,  
налични варианти:  
за момичета,  
размери:  
104-134 см - 5 лв. 
или дамска,  
размери:  
S-XXL - 8 лв.

10 лв.
Чанта
за момичета, с цип,  
с регулируема дръжка  
и принт Minnie Mouse,  
размери: 22 х 16 см

5 лв.

Тениска  
100% памук

за момичета,  
с принт Minnie Mouse,  

размери: 134-170 см

8 лв.
Дънкови  
къси  
панталони*
98% памук и  
2% еластан,  
за момичета,  
с джобове и  
износен ефект, 
размери:  
134-170 см

8 лв.

от

Дънкови къси  
панталони 
налични варианти: за момичета, 
с високо съдържание на памук, 
с вискоза, с принт Minnie Mouse, 
размери: 104-134 см - 8 лв. 
или дамски, 100% памук, с връзки  
на талията, размери: 34-42 - 15 лв. 

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



© Disney

8 лв.

5 лв.

550 лв.
Комплект бикини, 2 бр.

95% памук и 5% еластан, дамски,  
с принт Minnie Mouse, различни  

десени в комплекта, размери: S-XXL

Пижама  
100% памук
за момичета,  
с принт Minnie Mouse,
размери: 92-128 см

10 лв.
Нощница 100% памук
за момичета,  
с принт Minnie Mouse,  
размери: 134-176 см

Комплект бикини,  
3 бр., 100% памук
за момичета, с принт  
Minnie Mouse, различни  
десени в комплекта,  
размери: 92-128 см

офертата е валидна от 5.05.2022 до 18.05.2022
усети качеството,  
     влюби се в цената

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI



© Disney

5 лв.

от

8 лв.

4 лв.

4 лв.

Комплект  
боксерки, 2 бр.
95% памук и 5% еластан,  
за момчета, с широка  
еластична лента и  
принт The Simpsons,  
различни десени  
в комплекта, 
размери: 134-176 см

Комплект слипове, 3 бр. или комплект боксерки, 2 бр.
за момчета, с принт Mickey Mouse, различни десени в комплекта, налични варианти:  
3 бр. слипове от 100% памук, размери: 92-128 см - 5 лв. или  
2 бр. боксерки, 95% памук и 5% еластан, размери: 92-128 см - 8 лв.

Комплект къси  
чорапи, 3 чифта
с високо съдържание  
на памук, с еластан,  
за момчета, с принт  
The Simpsons, различни  
десени в комплекта,
размери: 31-42

Комплект къси  
чорапи, 3 чифта

с високо съдържание на памук, 
 с еластан, за момчета, с принт  

Mickey Mouse, различни десени  
в комплекта, размери: 23-30

8 лв.

от

Пижама 100% памук 
с принт Mickey Mouse,  

налични варианти: за момчета,  
размери: 92-128 см - 8 лв.  

или 134-176 см - 15 лв.,  
мъжка: размери:  

M-XXL - 18 лв.

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

SHGO 045544 TESTEX

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI 17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI SHGO 045544 TESTEX



* Продуктът ще бъде наличен само в някои от нашите магазини

© Disney

8лв.
Ромпър 100% памук
за бебета, за момчета, с яка,   
с копчета отпред, с принт,
размери: 56-80 см

5 лв.
Топ  

100% памук
налични варианти:  

за бебета,  
за момичета  

или за момчета,  
с принт Lilo & Stitch, 

размери: 80-98 см

6 лв.

Къси  
панталони 
100% памук
за момчета,  
изработени  
от лек деним,  
с връзки на талията,  
с джобове и 
декоративна  
апликация,
размери: 74-98 см

5 лв.
Топ  

100% памук
за бебета,  

за момичета,  
с принт  

Minnie Mouse,
размери:  
80-98 см

8 лв.
Ромпър  
100% памук
за бебета, за момичета,  
с копчета отпред,  
с принт, размери:  
56-80 см

10 лв.
Боди* 
100% памук
за бебета,  
за момичета,  
с пола, с набор  
на раменете и  
принт Minnie Mouse,  
размери: 62-92 см

офертата е валидна от 5.05.2022 до 18.05.2022
усети качеството,  
     влюби се в цената



10 лв.
Тениска  
100% памук
дамска,  
с V-образно деколте,  
с принт Looney Tunes,
размери: S-XXL

18 лв.
Ленен панталон
с вискоза, с връзки  
на талията и джобове,
размери: 36-44

10 лв.
Чехли 
дамски,  
изработени от юта,  
с декоративно цвете,
размери: 36-41

6 лв.
Топ 100% памук

мъжки, с принт,
размери: M-XXL

10 лв.

Шорти  
мъжки, за плуване,  

с омбре ефект  
и джобове,

размери: M-XXL

6 лв.
Шапка
мъжка,  
с козирка,  
универсален  
размер

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



Бутилка 
за вода,  
с капак,
кап. 550 мл

5 лв.
Чаша със сламка
с металически принт,
кап. 500 мл

2 лв.

от Съдове за пикник 
от пластмаса, 
с релефна повърхност, 
налични варианти: 
чаша за вода, кап. 480 мл - 2 лв., 
десертна чиния, ø 20 см - 2,50 лв., 
купа, ø 15 см - 2,50 лв., 
бутилка кап. 1 л - 4,50 лв., 
салатиера, ø 25 см - 5 лв.

8 лв.
Сгъваема  

бутилка
от силикон, 

с капаче,  
кап. 500 мл

6 лв.
Бутилка* 
стъклена, с дръжка на капака  
и калъф за многократна употреба, 
с принт и дръжка, 
кап. 550 мл

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

250 лв.
налична 

също:

   

налична 
също:

      

налични 
също:

офертата е валидна от 5.05.2022 до 18.05.2022
усети качеството,  
     влюби се в цената



7 лв.

2 лв.

от

Буркан  
със сламка 
с метален капак,  
налични варианти:  
с дръжка, кап. 480 мл - 2 лв.
или във формата на ананас,  
с листа, кап. 580 мл - 3 лв.

Термочанта
с цип, с дръжки,  
налични варианти:
с принт диня или лимон,
размери: 56 х 20 х 25 см

8 лв.
Буркан с канелка
пластмасов, с капак  
и дръжка, кап. 3,8 л

Бутилка 
с изстудяващи кубчета,  

с капак, кап. 1,5 л 450 лв.

6 лв.
Мушама 
с принт,  
размери:  
140 х 180 см

наличен 
също:

   

налична 
също:

   

налична 
също:

   

наличен 
също:

   

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



18 лв.

6 лв.
Комплект  
подложки  
за маса,  
4 бр. 
от целулоза,  
плетени,  
ø 38 см

5 лв.
LED лампа с  
фотосоларна батерия  
със сменящи се цветове, във формата  
на стъклена крушка и вградена батерия,  
зареждаща се от соларен панел,  
ø 8 см, височина 38 см

8 лв.
LED фенер  
с фотосоларна  
батерия
стъклен, във формата на  
крушка, с начупен ефект,  
с дръжка, вградени батерии,  
които се зареждат от соларен  
панел, ø 12 см, височина 14 см

Мушама 
с принт,
налични размери:  
90 х 130 см - 2,50 лв.  
или 100 х 140 см - 4 лв.

Възглавница  
за стол
с памучна калъфка  
и връзки,
размери:  
40 х 40 см

Кашпа 
метална,  
на висока  
стойка,  
размери:  
15 х 15 х 50 см

550 лв.

250 
от

лв.

налична 
също: 

90 x 130 cм
   

налични 
също: 

100 x 140 cм
       

налични също:

      

налична 
също:

   

офертата е валидна от 5.05.2022 до 18.05.2022
усети качеството,  
     влюби се в цената



550 
от

лв.

550 
от

лв.

Кашпа 
налични варианти: 
ø 12,5 - 17,5 см, вис. 13 см - 5,50 лв., 
ø 22,5 см, вис. 19 см - 10 лв., 
ø 28,5 см, вис. 25 см - 18 лв., 
или с квадратна форма,  
размери: 16 х 16 х 24 см - 15 лв.

Подложка  
за маса
от корк, с принт,  
размери: 30 х 45 см

15 лв.
Възглавница 
с принт от едната страна, 
налични размери: 43 х 43 см,  
с пискюли, или 35 х 50 см

8 лв.
Декорация 
керамична, може  
да се използва и  
като ваза за цветя,
височина 19,7 см

Кашпа
налични варианти: 
ø 12,5 - 17,5 см, вис. 13 см - 5,50 лв., 
ø 22,5 см, вис. 19 см - 10 лв., 
ø 28,5 см, вис. 25 см - 18 лв.

350 лв.

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



6 лв.

от

6 лв.

от

Кърпа  
100% памук 
с геометричен десен  
и пискюли, 
налични варианти: 
50 х 100 см - 6 лв., 
70 х 140 см - 15 лв.

25 лв.
Масичка за вана
от бамбук, с дръжка, с регулируема  
широчина, с подпора за книга и място  
за аксесоари, размери: 70 х 22 х 4 см

Аксесоари за баня 
с бамбукови елементи, налични варианти:  
контейнер за клечки за уши - 5,50 лв.,  
диспенсър за сапун - 5,50 лв.,  
контейнер за тампони за  
почистване на грим - 6 лв.

20 лв.
Бамбукова  
скара за под
размери: 60 х 40 х 3 см

4 лв.
Етажерка
пластмасова,  
със закачалка,  
размери:  
31,5 х 28,5 х 12,5 см

10 лв.

отЧетка за тоалетна  
или кошче за отпадъци  

с бамбуков капак, налични варианти:
четка за тоалетна - 10 лв.,

кошче за отпадъци,  
ø 19 см, височина 24 см - 17 лв.

13.HPK.33690 HOHENSTEIN HTTI

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


