
10 лв.

 от

Суитшърт или долнище 100% памук 
налични варианти:
суитшърт или долнище за момичета или момчета,  
размери: 104-134 см -10 лв., 
суитшърт или долнище за момчета, размери: 134-170 см - 15 лв.

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

усети качеството,  
    влюби се в цената

Офертата е валидна от 18.08.2022 до 31.08.2022 или до изчерпване на количествата.



18 лв.

 от

10 лв.

18 лв.
Риза  
100% вискоза 
дамска, с яка,  
с маншет на  
ръкавите и  
заоблен подгъв,  
с копчета,  
с принт  
Looney Tunes,  
размери: 36-46

15 лв.
Суитшърт 
100% памук  
за момичета,  
с принт Looney Tunes,  
размери: 134-170 см

15 лв.
Долнище  
100% памук  
за момичета,  
с принт Looney Tunes,  
размери: 134-170 см

Суитшърт  
или долнище  
100% памук  
за момичета, с принт  
Looney Tunes,  
размери: 104-134 см

Долнище или  
суитшърт  

с качулка 
дамски, памучни,  

с принт Looney Tunes,
налични варианти:  

долнище с ластик и връзки  
на талията - 18 лв. или  

суитшърт с качулка - 20 лв.,
размери: S-XXL  

10 лв.

 от

Тениска  
100% памук 
дамска, с принт  
Looney Tunes,  
налични варианти:  
с V-образно деколте,
размери: S-ХXXL - 10 лв.
или с релефна апликация,  
размери S-XXL -15 лв.

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

налични 
също:

наличен 
също:

офертата е валидна от 18.08.2022 до 31.08.2022
усети качеството,  
     влюби се в цената



10 лв.

6 лв.
Блуза 100% памук
за момчета,  
с принт Looney Tunes,  
размери: 104-134 см

8 лв.
Блуза  
100% памук 
за момчета,  
с принт  
Looney Tunes,  
размери: 134-170 см

15 лв.
Долнище  
100% памук 
за момчета,  
с връзки на талията,  
с джобове и принт  
Looney Tunes,  
размери: 134-170 см

6 лв.

 от

Блуза 100% памук 
за момичета, с обло деколте  

и принт Looney Tunes, налични размери:  
104-134 см - 6 лв. или 134-170 см - 8 лв.

15 лв.
Суитшърт 
100% памук 
за момчета,  
с принт Looney Tunes,  
размери: 134-170 см

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

Суитшърт  
или долнище  
100% памук  
за момчета,  
с принт Looney Tunes,  
размери: 104-134 см

налична 
също:

налична 
също:

наличен 
също:

налична 
също:

налично 
също:

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



6 лв.

Плюшена  
дрънкалка* 
с герои от  
Looney Tunes,  
налични варианти:  
Sylvester или Tweety

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

   

5 лв.

 отКлин 100% памук 
за бебе, с принт Looney Tunes,  
налични варианти за момиче,  

размери: 56-86 см - 5 лв., или  
 за момче, размери: 62-92 см - 5,50 лв.

17 лв.
Бебешки  

комплект   
за момичета,

комплектът включва:  
суитшърт с качулка,  

100% памук, и клин,  
95% памук и 5% еластан,  

с принт Looney Tunes,  
размери: 74-98 см

18 лв.

Бебешки комплект  
100% памук 
за момчета,  
комплектът включва:  
суитшърт и долнище,  
с принт Looney Tunes,  
размери: 74-98 см

6 лв.
Боди 
95% памук и 5% еластан,  
налични варианти: за бебе,  
за момче или за момиче,  
с принт Looney Tunes,  
размери: 62-92 см

16.HBD.79596 HOHENSTEIN HTTI

2015OK0629 AITEX8 лв.

Възглавница* 
за бебе, горна част:  
100% памук, с принт Looney Tunes,  
размери: 33 х 24 см

двустранна

www.tuv.com  
nr TP 50540592

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

налична 
също:

   

наличен
също:

   

офертата е валидна от 18.08.2022 до 31.08.2022
усети качеството,  
     влюби се в цената



8 лв.

 от

5 лв.

 от

Комплект боксерки, 2 бр. 
памучни с еластан, за момчета,  

с принт Looney Tunes,  
различни дизайни в комплекта,  

налични размери: 
92-128 см - 8 лв., или 134-176 - 10 лв.

15 лв.
Пижама 100% памук 
за момчета, с принт  
Looney Tunes, размери: 92-128 см

4 лв.

 от
Комплект чорапи,  

2 чифта 
памучни с еластан,  

за момчета, с принт  
Looney Tunes, различни  
дизайни в комплекта,  

налични размери: 
23-30 - 4 лв., 31-42 - 5 лв.

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

17 лв.
Пижама 100% памук
за момчета, с принт Looney Tunes,  
размери: 134-176 см

15 лв.
Пижама  

100% памук 
за момичета,  

с принт Looney Tunes,  
размери: 92-128 см

17 лв.
Пижама  

100% памук 
за момичета,  

с принт Looney Tunes,  
размери: 134-176 см

SHGO 045544

17.HCN.25884

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

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



20 лв.

Раница 
с едно отделение,  

с външен джоб с цип,  
с регулируеми презрамки,  

с дръжка в горната част,  
с подсилен гръб,  

с принт Looney Tunes,  
от водоустойчива и лесно  

почистваща се материя,  
размери: 29х40х15 см

Чанта за дрехи  
или обувки 
с принт Looney Tunes, 
размери: 34 х 43,5 см

3 лв.
Комплект  
химикалки, 2 бр.
с принт Looney Tunes,  
различни дизайни в комплектa

8 лв.
Тефтер А5 

с 80 листа с квадратчета, с избродирана  
Looney Tunes апликация на корицата

17 лв.

Несесер за тоалетни  
принадлежности 
с цип, с принт Looney Tunes,  
размери: 17 х 11 х 10 см

Несесер 
с 2 отделения с цип, с дръжка 
и принт Looney Tunes

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

550 лв.

350 лв.

наличен 
също:

   

налични 
също:

      

налична 
също:

   

налични 
също:

   

офертата е валидна от 18.08.2022 до 31.08.2022
усети качеството,  
     влюби се в цената



15 лв.

15 лв.

Бутилка 
метална,  
със сламка  
и принт  
Looney Tunes,  
кап. 500 мл

8 лв.

Несесер 
с релефен дизайн 

с две отделения, с цип,  
с принт Looney Tunes

8 лв.

Комплект  
за писане
в чанта с цип, включва:  
тетрадка със спирала  
А5 формат,  
метална кутия за моливи,  
6 цветни молива, молив, гума,  
острилка и химикалка,  
с принт Looney Tunes

5 лв.
Тетрадка  

със спирала, А5
80 листа, с квадратчета,

с принт Looney Tunes

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

Плюшена играчка 
Looney Tunes, височина: 30 см,  
налични варианти:  
Bugs Bunny, Tasmanian Devil  
или Tweety

15 лв.
Чанта за обяд  
с принт Looney Tunes,  
размери: 26 х 11.5 х 24 см

налични 
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.
Комплект от одеяло  
и възглавница 
с принт Looney Tunes,  
комплектът включва:  
одеяло, размери: 130 х 170 см,  
възглавница, размери: 40 х 40 см

25 лв.

Комплект спално бельо 100% памук 
с принт Looney Tunes, комплектът  

включва: калъфка за завивка,  
размери: 140 х 200 см и калъфка  

за възглавница, размери: 70 х 80 см

5 лв.
Сгъваема кутия

с принт Looney Tunes,  
размери: 30 х 30 х 30 см

8 лв.
Възглавница 
с принт Looney Tunes,  
размери: 40 х 40 см

6 лв.
Сгъваем кош

с принт Looney Tunes,  
размери: 35 х 35 х 55 см

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

SH025 179771 TESTEX

SH025 179771 TESTEX

2015OK0629 AITEX

офертата е валидна от 18.08.2022 до 31.08.2022
усети качеството,  
     влюби се в цената



250 
 от

лв. 250 
 

лв.

250 
 

лв.

150 
 

лв.

налични 
също:

    
  

Комплект  
самозалепващи  
се листчета 
в опаковка, с принт,  
налични различни  
дизайни

Тетрадка  
със спирала
налични варианти: с неонов  
принт върху корицата,  
размер: А5, 80 листа - 2,50 лв.,  
с холограмен принт върху корицата,  
размер: А4, 100 листа, с редове - 5 лв. 

18 лв.
Раница 
с едно отделение, с външен  
джоб с цип, с регулируеми  
презрамки, с дръжка в горната  
част, с подсилен гръб,  
с принт еднорог, от ефектна  
холограмна материя,  
размери: 38,5 х 29 х 18 см

4 лв.
Комплект  
химикалки, 3 бр. 
с фигурки, различни дизайни  
и цветове в комплекта

Комплект за  
писане, 5 бр. 
с принт динозаври,  
комплектът включва:  
химикалка, молив, гума,  
острилка и линия

3 лв.
Чанта за  
дрехи или  
обувки 
с презрамки,  
с принт,  
размери: 33 х 43 х 0.2 см

40 лв.
Раница 
за момчета, с 2 отделения,
с преден джоб с органайзер,
с 2 мрежести странични  
джоба, с подсилен гръб и  
твърдо дъно, с регулируеми  
меки презрамки,
светлоотразителни  
елементи и дръжка в  
горната част,
размери: 38 x 27 x 15 см,
тегло 470 г

Комплект гуми, 4 бр. 
различни дизайни 

в комплекта

4 лв.
Несесер 

с цип, с помпон,  
от блестяща  

холограмна материя

налични 
също:

    
  

налична 
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.



4 лв.

150 
 

лв.

5 лв.

Двустранни флумастери, 
12 цвята
с два върха с различна  
дебелина

5 лв.
Комплект по  

геометрия 
комплектът включва:  

перомолив с пълнители,  
транспортир, пергел, гума,  

2 бр. триъгълника и линия

Органайзер 
метален

6 лв.

Комплект  
цветни  
моливи,  
36 бр. 
различни видове:  
9 бр. акварелни,  
9 бр. металически,  
9 бр. за скициране и  
9 бр. стандартни 

Тетрадка, А5
60 листа, налични варианти:  
с квадратчета или с редове 

3 лв.

Водни бои,  
21 цвята

с включена четка

25 лв.
LED лампа 
с гъвкаво рамо, с тъч сензор  
за включване и изключване и  
постепенна промяна на  
яркостта на светлината,  
енергийно ефективна,  
с вградена батерия,  
размери: 20.6 х 11 х 33.5 см

офертата е валидна от 18.08.2022 до 31.08.2022
усети качеството,  
     влюби се в цената



10 лв.

6 лв.

10 лв.

15 лв.

Рокля 
с връзки на гърба,  
с набор на  
талията,  
карирана,  
размери: 
104-134 см

Блуза 100% памук 
за момчета, с яка и джоб  
на гърдите с принт,  
размери: 104-134 см

Дънки 
с еластан, за момчета, с ластичен колан с  

връзки на талията, с джобове и подвити  
крачоли, размери: 104-134 см

Риза  
100% памук  

за момчета,  
с яка и маншети,  

размери: 116-134 см

15 лв.
Панталони  
98% памук и 2% еластан,  
за момчета, с джобове  
и подвити крачоли,  
размери: 104-134 см

6 лв.
Пола* 

тюлена, с подплата,  
със сребрист  

ластик на талията  
и блестящ принт,  

размери: 104-134 см

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

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



8 лв.

7 лв.

8 лв.

Пантофи 
с велкро лепенки, едноцветни,  
налични варианти: 
за момичета, размери: 32-36, 
или за момчета, размери: 33-36

10 лв.
Пантофи 
с велкро лепенки, налични варианти: 
за момичета, с принт L.O.L Surprise!, размери 22-31,  
за момчета, с принт Spiderman, размери 22-32 

Клин 
95% памук и  
5% еластан,  
за момичета,  
от рипсена  
материя,  
размери:  
134-170 см

Тениска 100% памук
за момичета, с подгъв  
на ръкавите и принт,  
размери: 134-170 см

10 лв.
Панталони  

98% памук и 2% еластан,
за момчета, с връзки на  

талията и джобове,  
размери: 134-170 см

6 лв.

Блуза 100% памук
за момчета, с принт,  

размери: 134-170 см
налична 

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


