
налична 
също:

   

6 лв.

 от

Рокля 100%  
органичен памук
за момичета, с принт,
размери: 104-134 см 

налична 
също:

   

Мекота  
от ново измерение 

ОРГАНИЧЕН 
ПАМУК

Certified by GOTS 
EGL/214167

‘organic’

усети качеството,  
    влюби се в цената

Офертата е валидна от 2.06.2022 до 15.06.2022 или до изчерпване на количествата.



10 лв.

8 лв.

10 лв.

5 лв.

10 лв.

7 лв. Топ 
лице от деликатна материя,  

гръб от вискоза  и еластан,  
с принт, размери: S–XXL

Къси панталони  
100% вискоза 

с широка еластична лента  
на талията, набор отстрани  

на крачолите и принт,
размери: 36-42

Тениска  
100% памук 
с подгъв на ръкавите  
и принт The Lion King,
размери: S-XXL

принт  
на гърба

принт на 
ръкава

Джапанки 
с принт,  
размери: 36-41

Топ 100% памук 
с волани с дантела и  
копчета отпред,
размери: S-XXL

Топ 
95% памук и  

5% еластан,  
с бродирани  

волани на  
раменете,

размери: S-XXL

офертата е валидна от 2.06.2022 до 15.06.2022
усети качеството,  
     влюби се в цената



7 лв. 20 лв.

20 лв.

6 лв.

10 лв.

10 лв.

Топ 
95% памук и  

5% еластан,  
с бродирани волани  

на раменете, 
размери: S-XXL

Дънки 
в стил Mom Jeans, с висока  

талия, с копчета,  
с декоративен набор  

на талията и джобове,
размери: 36-44

Дънки
от тънък деним,  

с декоративен колан  
и набор на талията,  

с джобове,  
права кройка, 

размери: 36-44

Топ 
памучен, с панделки  
на раменете,
размери: S-XXL

Топ 100% памук
муселинов,
размери: 36-46

Риза 
с V-образно деколте,  
с волани на раменете,  
с принт, размери: 36-46

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



15 лв.

15 лв.

8 лв.

4 лв.

5 лв.

6 лв.

Дънкова рокля
от тънък деним,  
с асиметрични рамене,  
с волана на едното рамо  
и презрамка на другото,  
с еластична лента  
на талията, 
размери: 134-170 см

Къси  
панталони
с високо съдържание  
на памук, с еластан,  
за момчета, с връзки  
на талията  
и джобове, 
размери:  
134-170 см

Тениска  
100% памук
за момчета,  
с принт Jurassic World,  
размери: 134-170 см

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

Топ 
95% памук и  

5% еластан,  
за момичета,  

с принт,
размери:  

134-170 см

Шорти  
100% памук 
за момичета,  
с връзки на талията,  
с джобове и принт,  
размери: 134-170 см

офертата е валидна от 2.06.2022 до 15.06.2022
усети качеството,  
     влюби се в цената



6 лв.

3 лв.

5 лв.

5 лв.

5 лв.

4 лв.

4 лв.

Гащеризон  
100% памук

за момичета,  
с набор на талията,  
с еластична лента,  

с принт, размери:  
104-134 см

Топ  
100% памук 

за момичета,  
с волани на  
раменете,

размери:  
104-134 см

Къси  
панталони  
100% памук 

за момичета,  
с връзки на талията,  

с волани на крачолите,  
с принт,

размери: 104-134 см

Шорти
микрофибърни,  
за момчета,  
с връзки на талията,  
с джобове, с принт,  
размери: 104-134 см

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

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

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

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



налична  
също:

     

налични 
също:

    
  

наличен 
също:

    
  

налична 
също:

    
  

налична също:

     

наличен 
също:

   

6 лв.

15 лв.

10 лв.

5 лв.

 от

8 лв.

 от

4 лв.

 от

250 
 от

лв.

Контейнери за пътуване
налични варианти: комплект  
от 4 шишета с кап. 60 мл  
и 3 контейнера, кап. 10 мл,  
в торбичка с цип - 2,50 лв.  
или комплект от 4 шишета,  
кап. 100 мл, и 3 контейнера,  
кап. 10 мл, в торбичка с цип  
и принт - 4 лв.

Бутилка
налични варианти:  
със сламка и капак,  
кап. 700 мл - 4 лв. 
или с инфузер за плодове, 
кап. 700 мл - 5 лв.

Комплект несесери  
за тоалетни  
принадлежности, 2 бр.
с цип, комплектът включва:  
прозрачен несесер с размери  
26 х 6,5 х 17 см, и по-малък  
несесер от рипсено кадифе

обърни отвътре навън  
и промени формата

Несесер за тоалетни  
принадлежности
с цип, с вътрешен джоб с цип,  
с органайзер, размери:  
23,5 х 12,5 х 16,5 см

Възглавница  
за пътуване
закопчаване с копче,  
с мека калъфка, 
налични варианти: 
изчистена - 5 лв.,  
с принт - 6 лв.

Възглавница  
за пътуване 2 в 1

с променяща се форма,  
с животински мотив  

от предната страна 
налични варианти:  

еднорог, лъв или панда

Плажна постелка
с удобни дръжки и закопчалка,  
с принт, налични варианти: 
за един човек,  
размери: 90 х 180 см - 8 лв.  
или за двама, различни десени,  
размери: 150 х 200 см - 15 лв.

офертата е валидна от 2.06.2022 до 15.06.2022
усети качеството,  
     влюби се в цената



6 лв.

10 лв.

8 лв.

18 лв.

8 лв.

15 лв.

6 лв.

550 лв.
Свещ  
размери:  

7,8 х 7,8 х 7,8 см

Кашпа 
керамична,  
с релефен десен,  
ø 13,5 см, височина 13 см

Ваза за цветя 
керамична, ø 11,3 см,  

височина 24,5 см

Рамка за снимка 
с естествени материали, 
размери: 17,3 х 22,3 х 2,5 см

Одеяло 
памучно,  

с пискюли,
размери:  

130 х 160 см

Висяща  
кашпа 
керамична, с въжета, 
ø 13 см, височина 9,8 см

Килим 
размери: 60 х 90 см

LED светлинна верига 
10 лампи във формата на стъкленици,  
с вътрешна декорация с хербаризирани растения, 
размери: 5,5 х 2 см, дължина на веригата 165 см, 
батериите се продават отделно

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

Стил PORTO



налична 
също:

   

10 лв.

2 лв.

5 лв.

10 лв.

4 лв.

5 лв.

350 лв.

Комплект  
сламки, 4 бр.
метални,  
декорирани

Буркан  
с канелка
стъклен, с капак,  
кап. 4 л

Купа 
стъклена, с релефен  
дизайн, кап. 350 мл

Салатиера 
стъклена,  
с релефен дизайн,  
кап. 2,2 л

Буркан със сламка
стъклен, с метален капак  
и релефен дизайн,  
кап. 480 мл

Подложка за маса
памучна, с пискюли, 
размери: 35 х 45 см

Чаша 
с релефен  
дизайн,  
кап. 350 мл

усети качеството,  
     влюби се в цената Стил PORTO



наличен 
също:

    
  

налична 
също:

   

7 лв.

8 лв.

2 лв.

450 лв.

350 лв.

Комплект  
сламки, 4 бр.
пластмасови,  
декорирани

Бутилка
пластмасова,  
с капак и  
10 охлаждащи  
кубчета за  
многократна  
употреба,  
кап. 1,5 л

Комплект 
чаши, 4 бр.

кап. 550 мл

Комплект  
магнитни  

щипки, 5 бр.
за вратата  

на хладилника

Буркан  
с канелка

пластмасов,  
с капак и дръжка,  

кап. 3,8 л

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



наличен 
също:

   

10 лв.

8 лв.

5 лв.

10 лв.

10 лв.

250 лв.

Покривка
с принт, 

размери: 140 х 180 см

Тишлайфер
памучен, с пискюли, 
размери: 35 х 180 см

Чаша
керамична, с португалски  
мотив, кап. 330 мл

Кутия
метална, с бамбуков капак, 
размери: 12 х 16,8 см

Дъска  
за сервиране

стъклена, с бамбукови  
дръжки и принт, 

размери: 35 х 21,5 х 1,5 см

Комплект купи, 4 бр.
за съхранение на храна, пластмасови,  

с капаци, комплектът включва купи  
със следните капацитети:  

600 мл, 1 л, 1,5 л, 2 л

усети качеството,  
     влюби се в цената Стил PORTO



налична 
също:

   
налични  

също:

   

18 лв.

15 лв.

8 лв.

15 лв.

15 лв.

550 лв.

550 лв.

Възглавници  
за стол, 2 бр.

с връзки, 
размери: 38 х 38 см

Възглавница 
с памучна калъфка и пискюли, 
размери: 43 х 43 см

Възглавница 
с памучна калъфка, 
размери: 35 х 50 см

Свещ от соев восък
ароматизирана, в керамичен  
съд с капаче, приблизително  
време на горене 22 ч.,  
ø 11 см, височина 8,5 см

Възглавница за стол 
с памучна калъфка, 

размери: 45 х 45 х 10 см

Термочанта
с цип, с дръжки, с принт, 
размери: 62 х 38 х 13 см

Бутилка
стъклена, за многократна  
употреба, с капак с дръжка  
и калъф, кап. 500 мл

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

SHHO 094418 TESTEX



   

налична 
също:

   17 лв.

8 лв.6 лв.

6 лв.

8 лв.

4 лв.

6 лв. Бебешки комлект  
100% памук
за бебета, комплектът включва:  
боди с волани на раменете и принт  
и гащеризон с бродиран джоб, 
размери: 62-92 см

Комплект бодита  
100% памук, 2 бр.
за бебета, за момчета,  
комплектът включва:  
едно боди с принт и едно  
едноцветно с копчета, 
размери: 62-92 см

Ромпър  
100% памук
за бебета, за момчета,  
с апликация, на райета, 
размери: 62-80 см

Тениска  
100% памук
за бебета, за момчета,  
с принт Looney Tunes, 
размери: 80-98 см

Къси панталони  
100% памук
за бебета, за момичета,  
с колан, с декоративно  
копче и навити крачоли, 
размери: 74-98 см

Топ 100% памук
за бебета, за момичета,  

с волани на раменете,  
с принт, размери:  

80-98 см

Рокля  
100% органичен памук
за бебета, за момичета,  
със закопчаване, с принт, 
размери: 74-98 см

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

Certified by CERES
CERES-0532

‘organic’


