
Царството  
  на играчките 

Налични и  
С PEPPA PIG!

20 лв.

 

Палатка  
за игра

саморазгъваща се, с принт  
Paw Patrol или Peppa Pig,  

размери: 75 х 75 х 90 см

18 лв.
Играчка за  

сапунени балони
Paw Patrol или Peppa Pig,  

с включени 118 мл течност за  
балончета, за деца над 3 год.

усети качеството,  
    влюби се в цената

Офертата е валидна от 19.05.2022 до 1.06.2022 или до изчерпване на количествата.



20 лв.

25 лв.

18 лв.

30 лв.
Кукла Barbie
с плувен басейн и пързалка,  
с аксесоари,  
за деца над 3 год.

Кукла с  
моторна лодка
може да плава във вода,  
за деца над 3 год.

18 лв.
Кукла бебе
с включени аксесоари:  
шише с биберон,  
лигавник и гърне,  
за деца над 18 месеца

18 лв.

Пиратски кораб
за игри в банята,  
с подвижни елементи,  
водна пързалка и 2 топки,  
за деца над 1 год.

Плюшена играчка
Peppa Pig* или Geoge*

 височина 50 см

Пластилин 
налични варианти: фризьорски салон  
или барбекю, комплектът включва  
4 контейнера с пластилин и аксесоари

*П
р

од
ук

т
ът

 щ
е 

бъ
д

е 
на

ли
че

н 
са

м
о 

в 
ня

ко
и 

от
 н

а
ш

ит
е 

м
а

га
зи

ни

наличен 
също:

офертата е валидна от 19.05.2022 до 1.06.2022
усети качеството,  
     влюби се в цената



20 лв.

15 лв.

Комплект за игра Hot Wheels
налични варианти: City Downtown Express  
автомивка или Monster Truck Launch & Bash,  
с включено превозно средство,  
за деца над 4 год. 25 лв.

Градски  
автобус
със звук и светлина,  
дължина 45 см,  
с включени батерии,  
за деца над 3 год.

Комплект за бадминтон
включва: 2 светещи ракети, размери: 26,5 х 29 х 2,5 см,  
и 3 светещи перца, размери: 12 х 8,5 х 8,5 см,  
налични варианти: зелен или оранжев, с включени батерии

40 лв.
Тротинетка
с три колела, с регулируема  
височина на кормилото,  
с дръжки от специална пяна,  
максимално натоварване  
до 50 кг

18 лв.
Динозавър
може да се движи и да издава звуци,  
размери: 30,5 х 17,5 см, за деца  
над 3 год., с включени батерии

20 лв.

Плюшена играчка
налични варианти: косатка, дължина  
60 см или динозавър, височина 55 см,  
за деца над 1 год.

наличен също:

налична също:

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



550 лв. 10 лв.
Комплект  

бодита, 2 бр.
95% памук и  

5% еластан,  
за бебета,  

за момичета,  
с принт Minnie Mouse,  

размери: 62-92 см

5 лв.
Клин

95% органичен памук и  
5% еластан, за бебета,  

за момичета,  
от рипсено кадифе,  

с декоративна апликация, 
размери: 56-86 см

7 лв.

Флаш карти
с връзка, с ярки,  

цветни илюстрации  
с лиценз от Disney,  

за деца над 3 месеца

8 лв.
Бебешки  

комплект  
100% памук

за бебета, за момчета,  
комплектът включва:  

боди с принт и къси  
панталони с копчета, 

размери: 56-86 см

10 лв.
Комплект бодита, 2 бр.
95% памук и 5% еластан, за бебета,  
за момчета, с принт Mickey Mouse,  
различни десени в комплекта,  
размери: 62-92 см

8 лв.

Бебешки комплект  
100% памук
за бебета, за момчета,  
комплектът включва:  
тениска и къси  
панталони, налични  
варианти: с принт  
Lilo & Stitch или  
Mickey Mouse,
размери: 74-98 см

8 лв.
Бебешки комплект  
100% памук
за бебета, за момичета,  
комплектът включва: тениска с принт и  
къси панталони с бродерия и панделка,  
налични варианти: с принт Marie Cat  
или Minnie Mouse, размери: 74-98 см

Детска книга
сгъваема, с ярки,  

цветни илюстрации  
с лиценз от Disney,  

за деца над 3 м.
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наличен 
също:

налична 
също:

налични 
също:

наличен също:

офертата е валидна от 19.05.2022 до 1.06.2022
усети качеството,  
     влюби се в цената

Certified by USB
TEX2765

‘organic’



8 лв.
Комплект топ и  
къси панталони
за момчета, с принт,
размери: 104-134 см

6 лв.
Шорти 
микрофибърни,  
за момчета,  
с джобове и  
пресечена на кръст  
лента на талията,  
с принт Scooby-Doo,  
налични два десена,
размери: 104-134 см

6 лв.
Долнище
с високо съдържание на памук,  
с връзки на талията и джобове,  
едноцветно, размери: 104-134 см

4 лв.

Топ 100% памук
за момчета, в четири цвята,

размери: 104-134 см

8 лв.
Долнище 100%  

органичен памук
за момчета, с връзки  

на талията и джоб тип  
"кенгуру", с принт,

размери: 104-134 см

5 лв.
Тениска 100% памук

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

5 лв.
Шорти

микрофибърни,
за момчета,

с джобове и връзки  
на талията,

размери: 104-134 см

налични 
също:

   

налични 
също:

   

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



6 лв.
Къси панталони
98% памук и 2% еластан,  
за момичета, с връзки  
на талията и джобове,  
с принт Paw Patrol,
размери: 104-134 см6 лв.

Клин 
95% памук и 2% еластан,  
за момичета,  
с принт Paw Patrol, 
размери: 104-134 см

6 лв.

Топ  
100% памук

за момичета,  
с лиценз от Paw Patrol, 

размери: 104-134 см

8 лв.

Рокля 100% памук
с презрамки с волани,
с набор на талията,

със закопчаване с
копчета, едноцветна,

размери: 104-134 см

8 лв.

Комплект  
100% памук
за момичета, включва: топ с принт  
и едноцветни, къси панталони с панделка,
размери: 104-134 см

офертата е валидна от 19.05.2022 до 1.06.2022
усети качеството,  
     влюби се в цената



6 лв.

6 лв.
Капела
за момичета, с широка плетка, 
с периферия,  
с декоративна панделка,
универсален размер

6 лв.
Топ  
100% памук
за момчета, с принт,
размери: 134-170 см

8 лв.
Дънкови къси панталони  

100% памук
за момичета, с цветни връзки

на талията, с джобове,
размери: 134-170 см

Капела 
за момичета, с широка  
плетка и неонови детайли,  
с декоративна панделка,  
универсален размер

15 лв.
Дънкови къси  

панталони
с високо съдържание  

на памук, за момчета,  
с връзки на талията,  

с джобове,
размери: 134-170 см

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

налична 
също:

   

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



15 лв.
Рокля  
100% памук
права кройка,  
с копчета  
на гърба,  
с връзки на  
талията,  
едноцветна, 
размери:  
36-44

15 лв.
Блуза 
ленена,  

с V-образно деколте,  
с връзки на ръкавите,

размери: 36-46

15 лв.
Панталон  

100% вискоза  
с висока талия,  

с колан и джобове,  
едноцветен,

размери: 36-44

10 лв.
Блуза  
предна част:  
100% вискоза 
задна част:  
95% вискоза и  
5% еластан,  
с панделка на деколтето,  
с принт, размери: S-XXXL

10 лв.

Тениска  
100% памук
дамска,  
с деликатна бродерия,
размери: S-XXXL

15 лв.

Къси  
панталони
с лен, дамски,  
свободна кройка,  
с колан и джобове,  
с принт, 
размери: 34-42

офертата е валидна от 19.05.2022 до 1.06.2022
усети качеството,  
     влюби се в цената



15 лв.

Пижама 
99% памук, 1% вискоза,  

дамска, с волани на  
деколтето и на крачолите,  
едноцветна, размери: S-XL

17 лв.
Пижама  
100% памук
мъжка, включва: 
едноцветна тениска 
с принт на джоба и
къси панталони с принт,
размери: M-XXL

4 лв.
Маска за сън
сатенена, с принт,
универсален размер

20 лв.

Нощница 
дамска, сатенена, с принт,
размери: S/M, L/XL

17лв.
Халат 
дамски, сатенен,  
с принт, 
размери: S-XXL

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



550 лв.

550 лв.
15 лв.

Пижама  
100% памук*  

за момичета,  
комплектът включва  

тениска с принт  
Lilo & Stitch и  
едноцветни  

къси панталони,
размери: 134-176 см

8 лв.

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

15 лв.
Пижама  

100% памук
за момчета,  

с принт Jurassic World, 
размери: 134-176 см

4 лв.
Комплект къси чорапи,  

3 чифта* 
памучни, с еластан, за момичета,  

с принт Lilo & Stitch, различни десени  
в комплекта, размери: 31-38 Комплект бикини, 2 бр.*

95% памук и 5% еластан,  
за момичета, с широка  

еластична лента и принт,  
различни десени в комплекта,  

размери: 134-176 см

Топ* 
95% памук и  
5% еластан,  
за момичета,  
с широка  
еластична лента  
и принт, 
размери: 134-176 см

*Продуктът ще бъде наличен само в някои от нашите магазини
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офертата е валидна от 19.05.2022 до 1.06.2022
усети качеството,  
     влюби се в цената

2111238 Centexbel 

2111238 Centexbel 

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI



15 лв.

Одеяло
с принт Mickey Mouse  
или Minnie Mouse,  
размери: 130 х 170 см

5 лв.
Сгъваема кутия

с принт Mickey Mouse  
или Minnie Mouse*,

размери: 30 х 30 х 30 см

15 лв.
Кутия 
бамбукова, налични варианти:  
с принт Mickey Mouse или Minnie Mouse,
размери: 24 х 12 х 7 см

6 лв.
Сгъваем кош
с принт Mickey Mouse 
или Minnie Mouse, 
размери: 35 х 35 х 55 см

17 лв.
Сгъваема табуретка

с отделение за съхранение на вещи,  
с принт Mickey Mouse или Minnie Mouse, 

размери: 31 х 31 х 31 см

15 лв.
Декоративна възглавница

с принт Minnie Mouse,
размери: 45 х 45 см

*Продуктът ще бъде наличен само в някои  
  от нашите магазини
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налична 
също:

   

налична също:

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

SH025 126239 TESTEX

SH025 126239 TESTEX



6 лв.

от

8 лв.
Ароматна 

свещ
в стъклен съд,  

с метално капаче,  
налични различни аромати,

ø 13,5 см, височина 8 см

4 лв.
Комплект  
обици
6 чифта, налични  
варианти:
сребрист или  
златист цвят,  
различни модели  
в комплекта

Щайга 
декоративна, с висулка  
във формата на сърце,  

налични размери:
25 х 15 х 14 см - 6 лв.,

30 х 20 х 16 см - 10 лв.

15 лв.
Ваза  
за цветя
стъклена,  
височина 30 см

Рамка за снимка
за снимка с размер 13 х 18 см

Свещ 
в квадратен,  

стъклен контейнер,
налични аромати: 

Чай от червена боровинка,  
аромат "Бяла пролет" или  

Моктейл Личи, 
налични размери:

8 х 8 х 8 см - 3,50 лв.,
10 х 10 х 10 см - 6 лв.,

12 х 12 х 12 см - 8 лв.

550 лв.

350 
 oт

лв.

налични 
също:

          

налични 
също:

   

налична 
също:

   
налични 

също:

    
  

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


