
4 лв.

от

Тениска  
100% памук
с принт, налични варианти:
за момичета, с волани на ръкавите,
размери: 104-134 см - 4 лв.
за момчета, размери: 134-170 см - 5 лв.
или дамска, размери: S-XXXL - 5 лв.

Лятна  
колекция 

усети качеството,  
    влюби се в цената

Офертата е валидна от 21.07.2022 до 3.08.2022 или до изчерпване на количествата.



5 лв.

10 лв.

5 лв.

8 лв.

5 лв.

Тениска 100% памук
за момчета, с принт,  

налични варианти:  
сива или бежова,  

размер: 104-134 см

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

Тениска  
100% памук

с принт Mickey Mouse,
размери: S–XXL

Тениска  
100% памук 

за момичета,  
с принт,
размери:  

134-170 см

Тениска 
95% памук и 5% вискоза,
с апликация от кристали  
и принт, размери: S–XXXL

Тениска  
100% памук 
с принт,
размери: S–XXXL

4 лв.

налична 
също:

   

офертата е валидна от 21.07.2022 до 3.08.2022
усети качеството,  
     влюби се в цената



6 лв.

10 лв.

8 лв.

10 лв.

8 лв.

15 лв.

15 лв.

550 лв.

550 лв.

Комплект клинове, 2 бр.
95% памук и 5% еластан,
за момичета, едноцветни,
различни цветове в комплекта,
размери: 104-134 см

Суитшърт  
100% памук 

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

Дънков клин 
памучен, с еластан,
за момичета,  
размери: 104-134 см

Спортно долнище  
100% памук

за момчета, с връзки на  
талията, с джобове,  

едноцветно,  
размери:  

134–170 см

Блуза 100% памук
за момичета, с волани  
на раменете, с принт,  
размери: 104-134 см

Блуза  
100% памук 

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

Спортно  
долнище  
100% памук
за момчета, с връзки  
на талията и принт,  
размери: 104-134 см

Яке с качулка 
за момчета, с цип,  
с джобове, трицветно,  
размери: 104-134 см

Риза  
100% вискоза 
дамска, с V-образно деколте,
с копчета, с удължен гръб и принт,
размери: 36-46

Перфектният избор  

за хладните дни!

налично 
също:

   

налична  
също:

   

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



6 лв.

5 лв.

5 лв.

550 лв.

450 лв.

550 лв.

Комплект  
боксерки, 2 бр. 

памучни, с еластан,
за момчета, с принт, 

различни десени  
в комплекта, 

размери: 92–128 см

Комплект чорапи,  
5 чифта
памучни, с еластан, за момчета,  
с принт, различни десени в  
комплекта, размери: 23–38 см

Комплект бикини, 3 бр.
памучни, с еластан, за момичета,  

с принт, различни десени  
в комплекта, размери: 134–164 см

Комплект боксерки, 2бр. 
памучни, с еластан, 
за момичета, с принт, 
различни десени в комплекта, 
размери: 92-128 см

Сутиен 
за момичета, с подплънки
и регулируеми презрамки,
размери: 60АА-75А

Потник  
памучен, с еластан,
за момичета, размери: 92-128 см

офертата е валидна от 21.07.2022 до 3.08.2022
усети качеството,  
     влюби се в цената

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

 BEGO 064655 TESTEX

17.HCN.25884  HOHENSTEIN HTTI



© Disney

© Disney

17 лв.

15 лв.

18 лв.

17 лв.

15 лв.

Бебешки  
комплект  

100% памук 
за бебета, за момчета,  

комплектът включва:  
едноцветно боди  

и гащеризон с джоб,  
с принт Mickey Mouse,  

размери: 62-92 см

Комплект бодита  
100% памук, 2 бр.

за бебета, за момчета,  
с принт Mickey Mouse, 

различни десени  
в комплекта, 

размери: 62-92 см

Бебешки комплект  
100% памук
за бебета, за момичета,  
комплектът включва:  
боди с принт и гащеризон  
с волан и апликация Minnie Mouse,  
размери: 62-86 см

Комплект бодита 100% памук, 2 бр.
за бебета, за момичета, с принт Minnie Mouse,
различни десени в комплекта, размери: 62-92 см

Елек с качулка 
с цип, с уши на качулката,  
налични варианти:  
за момичета, с панделка  
и принт Minnie Mouse  
или за момчета,  
с принт Mickey Mouse,  
размери: 74-98 см

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



6 лв. 10 лв.

7 лв.
10 лв.

6 лв.

15 лв.

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

Ромпър  
100% памук 
за бебета, налични варинти:  
за момичета, с принт Bambi  
или за момчета  
с принт Dumbo, 
размери: 56-92 см

Възглавница  
пеперуда
със 100% памучно покритие,
с принт, универсален размер

Одеяло за повиване на бебе 
с горен слой от 100% памук, с принт,
универсален размер

Бебешко одеяло  
100% органичен памук 

с фигурален дизайн и апликация,
размери: 75 х 100 см

Боди 
95% памук и 5% еластан
за бебета, за момчета,

с принт Dumbo,
размери: 62-92 см

налична 
също:

   

налично  
също:

   

налично 
също:

   

офертата е валидна от 21.07.2022 до 3.08.2022
усети качеството,  
     влюби се в цената

SHHO 111355 TESTEX

SHHO 111355 TESTEX



15 лв.

18 лв.

25 лв.

8 лв.

30 лв. Килим 
с изкуствен косъм

размери: 60 х 90 см

Килим  
100% памук 
размери: 60 х 90 см

Килим 
мек,  

с геометричен принт,
размери: 80 х 120 см 

Килим  
от юта, с овална форма, 
гъсто изплетен,
размери: 120 х 85 см

Килим 
с пискюли,
размери: 50 х 100 см

наличен 
също:

   

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

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI



6 лв.

15 лв.

от

550 лв.

150 лв.
Купа за  
сладолед 
кап. 280 мл

Комплект чаши,  
4 бр.
ниски, кап. 250 мл

Комплект  
чаши, 4 бр. 

високи, кап. 350 мл

Кутия  
Luminarc 
стъклена, с пластмасов  
капак с клапа, подходяща  
за микровълнова фурна 
с отворена клапа, 
кутията е подходяща  
за съдомиялна,  
налични варианти:  
кап. 1,22 л - 15 лв. или 1,97 л - 18 лв.

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


