Тропическа
усети качеството,
влюби се в цената

налични
също:

колекция

от

5лв.

Бански костюми

налични варианти:
шорти за плуване за момчета,
размери: 92-128 см - 5 лв.,
бански костюм за момичета,
размери: 92-128 см - 6 лв.,
дамски бански костюм, размери: S-XXL,
долна част - 6 лв., горна част - 8 лв.

Офертата е валидна от 16.06.2022 до 29.06.2022 или до изчерпване на количествата

усети качеството,
влюби се в цената

офертата е валидна от 16.06.2022 до 29.06.2022
от

6лв.

Бански горна
или долна част

размери: S-XL,
налични варианти:
долна част - 6 лв.
или горна част
с връзки на врата
и на гърба - 10 лв.

от

8лв.

Бански горна или долна част

с принт, размери: S-XXL, налични варианти:
долна част с висока талия, с моделиращ ефект - 8 лв.
или горна част с push-up ефект с чашки с подплънки - 10 лв.

от

6лв.

налични
също:

Бански горна или долна част

с принт, размери: S-XXL, налични варианти:
долна част с принт - 6 лв.
или горна част с чашки с подплънки
и регулируеми презрамки - 8 лв.

Бански горна
или долна част

18лв.

Плажна туника
100% вискоза

с V-образно деколте,
с копчета, с регулируема
дължина на ръкавите, с принт,
размери: S-XXL

налична
също:

с принт, размери:
S-XXL,
налични варианти:
долна част
с връзки - 6 лв.
или горна част
с връзки на врата
и на гърба - 6 лв.

6лв.

6лв.

Всички продукти от брошурата са наши хит предложения.
Търсете този символ, за да ги откриете в магазините ни.
Бански костюм
за момичета, цял,
с асиметрично рамо
с волана, с принт,
размери: 92-128 см

Бански

мъжки, с принт,
размери: M-XXL

6лв.

5лв.
Бански

за момчета, с принт,
размери: 92-128 см

Бански

8лв.

за момчета, с принт,
размери: 134-164 см

5лв.

Бански костюм

за бебета, за момичета,
цял, с волана,
с принт Minnie Mouse,
размери: 80-92 см

Бански
горна или
долна част

за момичета, с принт,
размери: 134-146 см
налични варианти:
горна част с презрамки
и волани - 5 лв.
или долна част - 5 лв.

5лв.

6лв.
Бански

за бебета,
за момчета,
с принт Nemo,
размери: 80-92 см

20.HCN.22720 HOHENSTEIN HTTI

усети качеството,
влюби се в цената

офертата е валидна от 16.06.2022 до 29.06.2022

10лв.

Кърпа за плаж
100% памук
с принт Lilo & Stitch,
Ariel, Mickey Mouse
или Minnie Mouse,
размери: 70 х 140 см

15лв.

Бързосъхнеща
кърпа за плаж

21.HCN.48407 HOHENSTEIN HTTI

6лв.
Топ

навиваща се,
със закопчаване, едноцветна,
размери: 90 х 180 см

15лв.

Плажна кърпа

микрофибърна, кръгла,
с пискюли и принт,
Ø 150 см

памучен, рипсен,
размери: S-XXL

наличен
също:

налична
също:

Всички продукти от брошурата са наши хит предложения.
Търсете този символ, за да ги откриете в магазините ни.
Воден пистолет
в три цвята, размери:
42 х 16,5 см,
за 1 л вода,
за деца над 3 год.

Балони за вода 200 бр.
в контейнер с помпа,
различни цветове

8лв.

8лв.
18лв.

15лв.

Комплект за
сапунени балони

включва: поставка Ø 34 см
за гигантски сапунени балони,
аксесоари, 500 мл течност
за балончета, за деца над 3 год.

58лв.
Басейн

надуваем,
размери: 210 х 135 х 40 см,
за един възрастен и две деца
на възраст над 6 год.

10лв.

Плаващ воден хамак

с надуваеми възглавници, с мрежеста материя
за сядане или лягане в средата,
за един човек, размери: 120 х 65 см,
максимум тегло 80 кг, за деца над 14 год.

Басейн

надуваем, с 3 пръстена, прозрачен,
с принт, Ø 100 см, височина 22 см,
за две деца на възраст над 3 год.

наличен
също:

Слънчеви очила

дамски, универсален размер

8лв.

17лв.
Сандали*

за момичета,
с флорален десен,
размери: 22-31

от

15лв.

Бански горна
или долна част

едноцветен, размери: S-XL,
налични варианти:
релефна долна част - 15 лв.
или горна част с волани - 18 лв.

Сандали*

за момичета,
с флорален десен,
размери: 32-37

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

от

15лв.

18лв.

Бански горна
или долна част

с принт, размери: S-XL,
налични варианти:
долна част с волани - 15 лв.
или горна част с волани - 18 лв.

11-54564 SHIRLEY

8лв.

Джапанки

дамски,
с флорален десен,
размери: 36-41

15лв.
Капела

30лв.
Рокля
100% вискоза

с набрана, еластична,
горна част и принт
размери: 34-42

20лв.

Сандали*

дамски,
с флорален десен,
размери: 36-41

Чехли*

дамски,
текстилни,
с плетена
горна част,
размери: 36-41

25лв.

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

с дантелена панделка,
универсален размер

Плажен шал

с принт,
с много варианти
за връзване,
размери: 170 х 116 см

17лв.

15лв.

Плажна чанта
с декоративна
розова подплата
с флорален десен,
размери: 50 х 30 см

различни варианти
за връзване

усети качеството,
влюби се в цената

офертата е валидна от 16.06.2022 до 29.06.2022

5лв.

Комплект
къси чорапи,
5 чифта

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

памучни, за момичета,
различни десени в комплекта,
размери: 23-30

5лв.

Комплект бикини
100% памук, 4 бр.

за момичета, различни десени
в комплекта,
размери: 92-128 см

Пижама 100% памук

налични варианти:
за момчета, с принт велосипед,
за момичета, на точки,
размери: 134-176 см

14.HCN.50033 HOHENSTEIN HTTI

6лв.

8лв.
17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

Комплект боксерки, 2 бр.
100% памук или с високо съдържание
на памук, с принт,
различни десени в комплекта,
размери: 98-128 см

Комплект
къси чорапи,
5 чифта
памучни,
за момчета,
различни десени
в комплекта,
размери: 31-38

6лв.

Пижама
100% памук

за момичета,
с волани
на раменете,
с принт,
размери: 92-128 см

5лв.
20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

5лв.

Комплект слипове
100% памук, 4 бр.

за момчета, с принт,
различни десени в комплекта,
размери: 134-164 см

20.HCN.19053 HOHENSTEIN HTTI

15лв.

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

Суитшърт
100% памук

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

6лв.

5лв.

Рокля
100% памук

Клин

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

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

налична
също:

5лв.

Тениска
100% памук

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

8лв.

Долнище
100% памук

за момчета,
с връзки на талията,
с джобове и декоративни
цепки на коленете,
размери: 104-134 см

налично
също:

5лв.

Тениска
100% памук

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

усети качеството,
влюби се в цената

офертата е валидна от 16.06.2022 до 29.06.2022

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

налична
също:

Чаша за пиене
със сламка
Canpol Babies
с принт на животни,
кап. 350 мл

10лв.
10лв.

Комплект бебешки
залъгалки LOVI, 2 бр.

наличен
също:

успокояващи, различни цветове
в комплекта, за бебета
на възраст от 0-3 месеца,
3-6 месеца или 16-18 месеца

6лв.

Бебешко одеяло
100% памук

с ажурна плетка, размери: 75 х 100 см

6лв.

Комплект лигавници, 3 бр.*
с горна част
от 100% памук,
с принт, различни
десени в комплекта,
универсален размер

SHH0 1113555 TESTEX

17лв.

Степенка
с две стъпала

за деца,
с противоплъзгащо покритие,
с принт Mickey Mouse
и Minnie Mouse

налично
също:

налична
също:

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

4лв.

Топ 100% памук

за бебета, за момичета,
с набор, едноцветен,
размери: 80-98 см

5лв.

5лв.

Рокля 100% памук

Къси панталони
100% памук

за бебета, за момичета,
с волани на раменете и принт,
размери: 74-98 см

за бебета, за момичета,
раирани, с панделки
на крачолите,
размери: 74-98 см

www.tuv.com
ID 1111240855

7лв.

Комплект
сензорни играчки,
4 бр.
във формата на животни,
различни цветове
и дизайни в комплекта

8лв.

Бебешки комплект
100% памук

за момчета, включва:
тениска и къси панталони
с връзки на талията и джоб
тип кенгуру, с принт, размери: 74-98 см

Бебешки комплект
100% памук

за момчета, включва:
тениска и гащеризон с джобове,
с принт, размери: 74-98 см

17лв.

5лв.

Къси панталони
100% памук

за бебета, за момчета,
с връзки на талията,
джобове и декоративни
копчета, размери: 74-98 см

налично
също:

8лв.

Одеяло за
домашни
любимци

двулицево,
размери: 80 х 100 см

20лв.

Легло за
домашни любимци

двуцветно, за употреба само
в затворени пространства,
размери: 60 х 45 х 18 см

20лв.
17лв.

Чанта за пренасяне
на домашни любимци
с цип, с дръжка, с регулируема
презрамка и много отвори
за вентилиране,
размери: 52 х 22 х 29 см

Охлаждаща
постелка
за домашни
любимци

с принт киви, диня
или лимон Ø 60 см

4лв.

налична
също:

Играчка
"плаващ ринг"

6лв.

играчка за кучета

Играчка за кучета
за хвърляне,
налични варианти:
летящ диск, граната
или комплект: топка и риба

5лв.

наличен
също:

10лв.

Автоматичен
повод за кучета

pepco.bg

FACEBOOK.COM
/PEPCOBG

@PEPCO.BG

с десен киви, диня или ананас, Ø 17 см

Силиконова купа

сгъваема, Ø 14,5 см

с метална закопчалка

Следете нашето съдържание и тук:

Мека играчка за кучета

ПЛАЩАНЕ
С КАРТА

ПРОФЕСИОНАЛНО
ОБСЛУЖВАНЕ

налична
също:

3лв.
50

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

