
НОВА  
КОЛЕКЦИЯ

20 лв.

 от

Яке тип риза
с яка, джобове и  

овален подгъв,
карирано, 

налични варианти:
за момичета, 

размери:  
134-170 см - 20 лв.,

или дамски, 
размери:  

S-L - 25 лв.18 лв.

 от

Дънки
с джобове 
и износен ефект,
налични варианти:
за момичета, в стил  
Mom jeans, размери:
134–170 см – 18 лв.,
или дамски, в стил  
Boyfriend с еластан,
размери: 36–44 – 20 лв.

усети качеството,  
    влюби се в цената

Офертата е валидна от 8.09.2022 до 21.09.2022 или до изчерпване на количествата.



18 лв.
Суитшърт 
памучен, дамски, с релефна
апликация Looney Tunes, 
размери: S-XXL

20 лв.

Яке тип риза  
за момичета,
с яка, с джобове  
и овален подгъв,
карирано, 
размери: 134-170 см

18 лв.
Суитшърт с качулка 
дамски, с джобове, 
едноцветен, размери: S-XXL

25 лв.

Яке тип риза 
дамско, с яка, с джобове 

и овален подгъв, карирано, 
размери: S-L

17 лв.
Спортно долнище 

дамско, с джобове, едноцветно,
размери: S-XXL

18 лв.
Дънки  
за момичета,
с джобове 
и износен ефект,
размери: 134-170 см

20 лв.
Дънки 

с еластан,
дамски, 

свободна кройка, 
с джобове,

размери: 36-44

офертата е валидна от 8.09.2022 до 21.09.2022
усети качеството,  
     влюби се в цената



20 лв.
Дънки 
с еластан, 
дамски,
свободна кройка,
с джобове, 
размери: 36-44

18 лв.
Пуловер  
дамски,
с мека декоративна 
плетка,
размери: S-XXL

17 лв.

Риза 
100% вискоза
дамска,
с яка и джобове,
карирана, размери: 36-46

8 лв.
Тениска 
90% памук, 5% еластан 
и 5% вискоза, дамска,  
V-образно деколте 
и набор отпред,  
едноцветна, 
размери: S-XXXL

50 лв.

Парка с качулка  
с подплата от изкуствена кожа, 
с цип и копчета,
с джобове, размери: 36-46

18 лв.
Дънки 
с еластан, 
дамски, 
в стил Skinny, 
размери: 36-44

8 лв.
Мини пола 
с декоративни копчета
отстрани,  
едноцветна, размери: S-XXL

10 лв.
Блуза 
дамска, свободна кройка, 
с удължен гръб, заоблен  
подгъв и принт,
размери: S-XXL

10 лв.
Пуловер 
дамски, мека плетка, 
ръкави на райета, размери: S-XXXL

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



15 лв.
Пуловер 
за момичета, 
мека плетка,
размери: 134-170 см

19 лв.
Суитшърт с качулка 
памучен, за момчета, с цип,
с принт Batman,
размери: 134-170 см

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

15 лв.
Поло пуловер  

за момичета, 
мека плетка, 

размери: 
134-170 см

10 лв.

Спортно долнище
100% памук  

за момчета,
с връзки на талията

и джобове, едноцветно,
размери: 134-170 см

наличен
също:

   

наличен
също:

   

офертата е валидна от 8.09.2022 до 21.09.2022
усети качеството,  
     влюби се в цената



7 лв.
Клин 
95% памук 
и 5% еластан, 
за момичета,
с принт,
размери:  
104-134 см

17 лв.
Дънки 
с еластан, за момчета, 
с връзки на талията 
и странични джобове, 
размери: 104-134 см

17 лв.

Пуловер
100% памук  

за момчета,
с копчета,

раиран,
размери:  

104-134 см

17 лв.

Пуловер 
за момичета, 
с апликация с  
двулицеви пайети,
размери: 104-134 см

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

10 лв.

Блуза
100% памук 
за момичета,
с набор на раменете 
и ластик на талията,  
едноцветна, 
размери: 104-134 см550 лв.

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



НОВО

 
Само в Pepco
Сканирай QR кода и разгледай 
цялата оферта на pepco.bg

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

18 лв.10 лв.

8 лв.

Боди 100%  
органичен памук 
за бебета, за момичета,

размери: 56-92 см

10 лв.
Комплект  
лигавници, 3 бр.*
универсален размер

Ромпър 100%  
органичен  
памук 
за бебета, 
за момичета  
или момчета,
размери: 56-92 см

8 лв.
Клин

100% органичен памук 
за бебета, за момичета, размери: 74-98 см

10 лв.
Суитшърт
100% органичен памук*
за бебета, за момичета или момчета,
размери: 74-98 см

Долнище 
100% органичен памук
за бебета, за момчета,
размери: 74-98 см

Certified By CCPB SRL   
License No.  

CCPB/Q037/TB

‘organic’

Certified By CCPB SRL   
License No. CCPB/Q037/TB

‘organic’

Certified By CCPB SRL   
License No. CCPB/Q037/TB

‘organic’

Certified By CCPB SRL   
License No.  

CCPB/Q110/TB

‘organic’

Certified By CCPB SRL   
License No.  

CCPB/Q110/TB

‘organic’



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

10 лв.
Риза 100% памук  
за бебета, за момчета,
с яка и джоб, 
с принт, карирана,
размери: 74-98 см

17 лв.

Комплект
100% памук 

за бебета, за момичета,  
комплектът включва: 

блуза с дълъг ръкав с принт 
и рипсена пола с презрамки

и джобове, размери: 74-98 см

10 лв.
Риза
100% памук  
за бебета, за момичета,
с копчета,
с волани,
карирана,
размери: 74-98 см

20 лв.
Комплект
100% памук 
за бебета, за момичета,
комплектът включва: блуза с дълъг  
ръкав и клин, размери: 74-98 см

18 лв.
Комплект
100% памук*  
за бебета, за момчета,  
комплектът включва:
блуза с дълъг ръкав с принт
и рипсен гащеризон
с джобове и надпис, 
размери: 74-98 см20 лв.

Комплект
100% памук 
за бебета, за момчета, 
комплектът включва:
пуловер със закопчаване  
отстрани и клин,  
размери: 56-86 см

10 лв.
Рокля
100% памук  
за бебета, рипсена, 
с копчета, с набор  
на талията, с волани, 
налични варианти: 
с принт
или едноцветна, 
размери: 74-98 см

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



17 лв.

20 лв.

Пижама 
мека, дамска, с лиценз от Bambi,  

комплектът включва:
блуза с апликация и връзки  

в долната част
и долнище с принт,  

размери: S-XL

20 лв.
Пижама
100% памук 
дамска, с принт Bambi, 
комплектът включва:
блуза с връзки в долната  
част и долнище,
размери: S-XL

20 лв.
Халат 
велурен,
дамски,
с колан и с принт, 
размери: S/M или L/XL

Нощница  
памучна,

дамска,
с принт,

размери: S-XXL

7 лв.
Комплект хавлиени  

чорапи, 2 бр. 
памук с еластан,

дамски, против плъзгане, 
с принт Bambi, различни  

десени в комплекта,  
размери: 35-42

Комплект чорапи,  
2 бр.
памучни,  
с еластан,
дамски,  
с принт Bambi, 
различни десени  
в комплекта,
размери: 35-42

550 лв.

офертата е валидна от 8.09.2022 до 21.09.2022
усети качеството,  
     влюби се в цената

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI



Декорация   
за стена, принт върху текстил,
размери: 30 х 40 см

8 лв.

 от Кош 
плетен, от естествени материали, 
с капак с дръжка, налични варианти:  
ø 22 см, височина: 12,5 см – 8 лв.,  
ø 26 см, височина: 15,5 см – 10 лв.

8 лв.

 от

Кашпа  
плетена, от естествени материали,
налични варианти: 
ø 23 см, височина: 13 см – 8 лв., 
ø 25 см, височина 18 см – 15 лв.

20 лв.
Кувертюра
100% памук
карирана,
размери: 160 х 220 см

18 лв.
Фенер 

керамичен, с дръжка,
ø 16 см, височина: 21,5 см

25 лв.
Комплект  
спално  
бельо  
микрофибър, 
размери: 140 х 200 см,
с калъфка за възглавница
70 х 80 см

550 лв.

налична 
също:

   

наличен 
също:

   

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

19.HCN.68889 HOHENSTEIN HTTI

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI



6 лв.
Кашпа 
керамична,
с релефна  
повърхност,
ø 13,5 см,
височина: 13,2 см

8 лв.

Кашпа 
керамична, на крачета,
двуцветна,
ø 13,5 см, височина: 14 см

25 лв.
Кашпа 
дървена, на метална стойка,
размери: 25 х 23 х 50 см

40 лв.
Маса за кафе
с метална основа,
сгъваема,
ø 48 см,  
височина: 50 см

Кашпа 
керамична, 
двуцветна, ø 13,5 см,  
височина: 13 см

18 лв.

LED настолна лампа 
стъклена,  
с метална основа,
ø 15 см, височина: 19 см

550 лв.

офертата е валидна от 8.09.2022 до 21.09.2022
усети качеството,  
     влюби се в цената



15 лв.
Декорация 
керамична,
с изкуствено растение,
ø 11 см, височина: 15 см

15 лв.
Декорация  
за стена 
в рамка,
размери: 42,5 x 52,5 x 2,5 см

17 лв. Възглавница  
размери: 35 х 50 см

18 лв.
Лампа за таван
с формата на диамант,
метална, размери: 20 х 20 х 23 см

20 лв.
Одеяло

100% памук
с пискюли, 

размери: 130 х 160 см
8 лв.

 от

Кашпа 
метална, налични размери: 12,5 x 12,5 x 36 см – 8 лв.,
15 x 15 x 50 см – 15 лв., 17,5 x 17,5 x 66,5 см – 30 лв.

7 лв.

Саксия 
керамична, ø 13,5 см, 
височина: 13,2 см

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

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI



25 лв.
Комплект купи, 3 бр. 
метални,  
с пластмасови капаци,
комплектът включва: 
кап. 1,8 л, ø 20 см, кап. 2,8 л, 
ø 22 см, кап. 4,8 л, ø 26 см

Стойка за  
кухненска 
хартия 
метална,
в златисто,
ø 15 см,
височина: 28,5 см

20 лв.

Стойка за сушене
метална, в златисто,
размери: 46 х 26 х 15 см

8 лв.
Фруктиера 

метална, в златисто,
ø 23 см

Кухненски пособия 
метални, в златисто,

налични варианти:  
белачка за зеленчуци - 5,50 лв.

или преса за чесън - 8 лв.

550 
 от

лв.

550 
 от

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


