
18 лв.

от

Пижама 
велурена,
с лиценз от Harry Potter,
налични варианти:
за момичета,
размери: 134–164 см – 18 лв.,
или за момчета,
размери: 92–128 см – 18 лв.,
дамска, размери: S–XL
или мъжка, размери:
M–XXL – 20 лв. 

Офертата е валидна от 20.10.2022 до 2.11.2022 или до изчерпване на количествата.

усети качеството,
влюби се в цената



20 лв.

от

7 лв.

7 лв.

Пижама 
велурена, с лиценз

от Harry Potter, 
налични варианти:

за момичета, 
размери: 92–128 см, 

или за момчета,
размери: 134–164 см

Комплект чорапи,
2 бр.
с високо съдържание 
на памук, с еластан,
дамски, нехлъзгащи се,
с лиценз от Harry Potter, 
различни десени в комплекта,
размери: 35-38, 39-42

Пантофи
тип балеринки

нехлъзгащи се,
с лиценз от Harry Potter,

за момчета или за момичета,
размери: 23-30, 31-38

18 лв.

18 лв.

Халат с качулка 
от полар, с джобове и колан, с лиценз
от Harry Potter, налични варианти:
за момичета, размери: 134–164 см – 20 лв.,
или дамски, размери: S/M, L/XL – 30 лв.

Халат с качулка 
от полар, с джобове и колан,

с лиценз от Harry Potter, 
налични варианти:

за момичета или за момчета, 
размери: 92-128 см  

усети качеството,
влюби се в цената

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА В ПЕРИОДА ОТ 20.10.2022 ДО 2.11.2022



15 лв.

от

15лв.

от

6лв.

8 лв.

15 лв.

Блуза
100% памук 

за момчета,
с лиценз от Harry Potter,

размери: 104-134 см

Суитшърт
с качулка  

за момчета, 
с лиценз от Harry Potter, 

налични варианти:
100% памук, 

размери: 104–134 см – 15 лв.
или с високо съдържание

на памук, размери:
134–170 см – 18 лв.

Спортно долнище
за момчета, с връзки на талията,
джобове и с лиценз от Harry Potter, 
налични варианти: 100% памук, 
размери: 104–134 см – 15 лв.,
или с високо съдържание на памук, 
размери: 134–170 см – 18 лв.

Блуза 
с високо съдържание на памук,
за момчета, с лиценз от Harry Potter,
размери: 134-170 см

Бебешки комплект
с високо съдържание на памук, за бебета,
за момчета, комплектът включва: боди и клин
с лиценз от Harry Potter, размери: 62-92 см

усети качеството,
влюби се в цената

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА В ПЕРИОДА ОТ 20.10.2022 ДО 2.11.2022



25 лв.

8 лв.

15 лв.

5 лв.
50 Комлект кутии, 2 бр. 

картонени, с лиценз от Harry Potter, 
размери: 25 х 26 х 24 см

Спално бельо 100% памук 
с лиценз от Harry Potter,
комплектът включва: плик за завивка, размери: 140 x 200 см
и калъфка за възглавница, размери: 70 x 80 см

Възглавница  
с лиценз от Harry Potter,  ø 37 см

Одеяло 
с лиценз от Harry Potter,
размери: 130 х 170 см

усети качеството,
влюби се в цената

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА В ПЕРИОДА ОТ 20.10.2022 ДО 2.11.2022

SH025 126239

SH025 126239

2015OK0629



15 лв.

15 лв.

4 лв.

6 лв.

6 лв.

8 лв.

Термочаша 
с вакуумна капачка,
със закопчалка,
2 налични дизайна, 
с лиценз от Harry Potter,
кап. 350 мл

Чанта за обяд 
с цип, с елементи в златисто 
и с лиценз от Harry Potter, 
размери: 26 х 11.5 х 24 см

Комплект форми за курабии,
4 бр. 
от неръждаема стомана,
с лиценз от Harry Potter,
различни дизайни в комплекта

Чаша 
керамична, с лиценз
от Harry Potter,
кап. 340 мл

Чаша 
керамична, с лиценз

от Harry Potter,
кап. 460 мл

Пъзел 500 части 
с лиценз от Harry Potter,

4 налични дизайна

усети качеството,
влюби се в цената

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА В ПЕРИОДА ОТ 20.10.2022 ДО 2.11.2022



17 лв.

18 лв.

15 лв.

15 лв.

6 лв.

10 лв.

15 лв.

Рокля 
велурена,
с волани и с лиценз
от Harry Potter,
размери: 104-134 см

Рокля 
с набор

на талията
и с волани,

тюлена, 
с подплата,

с лиценз
от Harry Potter, 

размери:
134-170 см

Пола 
тюлена,
с блестящ принт,
с подплата, с ластик
на талията и
с лиценз
от Harry Potter,
размери: 134-170 см

Бебешки комплект
с високо съдържание на памук, 

за бебета, за момичета,
комплектът включва: боди и клин

с лиценз от Harry Potter,
размери: 62-92 см

Блуза
100% памук 

за момичета,
с лиценз от Harry Potter,

размери: 104-134 см

Пола 
тюлена, с подплата,
с ластик на талията 
и с лиценз от Harry Potter,
размери: 104-134 см

Суитшърт
с качулка 

велурен, за момичета,
с джоб тип кенгуру,

с еластични маншети
и подгъв, едноцветен,

размери: 134-170 см

усети качеството,
влюби се в цената

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА В ПЕРИОДА ОТ 20.10.2022 ДО 2.11.2022



18 лв.

от
25 лв.

7 лв.

от

от

19 лв.

40 лв. 20 лв.

40 лв.

Кашпа 
дървена, 
на метална стойка, 
налични размери: 
15 x 15 x 40 см – 18 лв., 
19 x 19 x 60 см – 25 лв.

Спално бельо 100% памук  
с кариран дизайн, комплектът включва:
плик за завивка, размери: 140 х 200 см
и калъфка за възглавница,
размери: 70 х 80 см 

Фенер 
метален,
с дръжка, 
размери:
14 х 14 х 28 см

Арома
дифузер 
електрически,
кап. 300 мл

Калъфка за
възглавница 

различни модели
и цветове, налични:

с изкуствен косъм - 7 лв.
или с релефен дизайн,

100% памук - 15 лв.,
размери: 45 х 45 см

Одеяло 
от изкуствен косъм,
размери: 130 х 160 см

Табуретка 
с покритие от изкуствен косъм,
с дървени крака,
ø 32 см, височина 40 см

налично също:

усети качеството,
влюби се в цената

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА В ПЕРИОДА ОТ 20.10.2022 ДО 2.11.2022

2015OK0629  

SH025 174400



15 лв.

18 лв.

18лв.

18лв.

18лв.

20 лв.

Блуза 
с овално деколте
и удължен гръб,
едноцветна,
размери: S-XXXL

Пола средна
дължина

с джобове 
и кариран принт,

размери: S-XXL

Суитшърт
с качулка 
с еластични маншети
и подгъв, с релефен
десен шеврон,
размери: S-XXL

Спортно долнище 
с джобове  и ластични маншети,

с релефен десен шеврон,
размери: S-XXL

Пуловер 
едра плетка,
прежда с ламе,
размери: S-XXL

Панталон 
кожен, с ластик на талията
и джобове, едноцветен,
размери: 36-44

усети качеството,
влюби се в цената

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА В ПЕРИОДА ОТ 20.10.2022 ДО 2.11.2022



6 лв.

от

8 лв.

от

8 лв.

от

8 лв.

от

8 лв.

от

Термоблуза 
топла, от бързосъхнеща и дишаща материя, безшевна,

налични варианти: за момичета, размери: 92–128 см – 8 лв., 
или размери: 134–164 см – 10 лв., 
и дамска, размери: S–XL – 18 лв.

Термоблуза  
топла, от бързосъхнеща и дишаща материя, безшевна,
налични варианти: за момчета, размери: 92–128 см – 8 лв., 
или размери: 134–164 см – 10 лв., и мъжка, 
размери: M–XL – 18 лв.

Термоклин 
топъл, от бързосъхнеща и дишаща материя,

безшевен, налични варианти:
за момичета, размери: 92–128 см – 8 лв.,

или размери: 134–164 см – 10 лв.,
и дамски, размери: S–XL – 15 лв.

Термобельо 
топло, от бързосъхнеща и дишаща материя, безшевно,
налични варианти: за момчета*, размери: 92–128 см – 8 лв., 
размери: 134–164 см – 10 лв., или мъжко, 
размери: М-ХL - 17 лв.

Термочорапи 
подплатени, топли и удобни, с подсилени зони
и предпазващи от изпотяване, налични варианти: 
за момичета или за момчета*, размери: 23–38 – 6 лв.,
дамски, размери: 35–42 – 8 лв.,
или мъжки, размери: 39–46 – 8 лв.

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

усети качеството,
влюби се в цената

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА В ПЕРИОДА ОТ 20.10.2022 ДО 2.11.2022



20 лв.

20 лв.

18 лв.

8 лв.

25 лв.

Детски кухненски
комплект, 14 части 
от биопластмаса,
кухненска мивка, котлон,
тиган, тенджери с капаци
и прибори, за деца на
възраст над 3 години

Кукла с кафене 
комплектът включва: кукла, кафене и аксесоари,
за деца на възраст над 3 години

Комплект Pony  
включва: 4 понита в различни цветове,

пързалка, люлка и аксесоари, 
за деца на възраст над 3 години 

Логическа игра  
с 27 блокчета, 

за деца на възраст над 3 години 

Авариен камион 
с 4 автомобила, от биопластмаса,

за деца на възраст над 18 месеца, 
батериите са включени в цената

ПО-МАЛКО ПЛАСТМАСА,
ПОВЕЧЕ ЗАБАВЛЕНИЯ!
Тези играчки съдържат 40% по-малко
пластмаса! Те са направени от
преработена пшенична слама, която
е екологичен материал. Грижата за
планетата е като детска игра!

наличен 
също:

   

налична 
също:

   

усети качеството,
влюби се в цената

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА В ПЕРИОДА ОТ 20.10.2022 ДО 2.11.2022



20лв.

20 лв.

20 лв.

18 лв.

17 лв.

Mecha Chariots 
превозни средства във формата на
пълзящи животни, налични различни

дизайни, със звук и светлина,
за деца на възраст над 3 години,

батериите са включени в цената

Конструктор, 64 елемента   
креативна играчка,

за деца на възраст над 3 години

Офроуд количка  
с дистанционно управление,
с окачване 4х4,
мащаб 1:18, със светлини,
движи се във всички посоки,
за деца на възраст над 6 години,
батериите се продават отделно

Камион 
с дистанционно управление,

мащаб 1:64, движи се във всички посоки, 
налични варианти: камион

за транспортиране на контейнери
с отпадъци или камион за боклук,
за деца на възраст над 3 години,

батериите се продават отделно

Динозавър 
гумен, издава звуци,
налични различни видове,
за деца на възраст над 3 години,
включва несменяеми батерии

наличен
също:

   

усети качеството,
влюби се в цената

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА В ПЕРИОДА ОТ 20.10.2022 ДО 2.11.2022



7 лв.

от

17 лв.

7 лв.

10 лв.

Бебешко одеяло 
меко и топло, двулицево,

муселиново, с полиестерна подплата,
размери: 75 х 100 см

Бебешки аксесоари 
силиконови, против плъзгане,
налични варианти: 
купичка с вакуум, ø 13 см – 7 лв., 
подложка за хранене във формата
на глава на мече, 
размери: 36 x 26 см – 8 лв.

Чаша 
силиконова, с капак,
със сламка и 2 дръжки,
височина 7 см

Чиния*
силиконова, във формата на
глава на мече, с вакуум,
ø 18 см

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

налични 
също:

налично
също:

Следете нашето съдържание и тук:
ПРОФЕСИОНАЛНО 
ОБСЛУЖВАНЕ

ПЛАЩАНЕ 
С КАРТА

Политика за възстановяване  
на сума при връщане на стока

@PEPCO.BGFACEBOOK.COM 
/PEPCOBG

pepco.bg

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

Любимата ти PEPCO брошура се променя за теб! 
От месец октомври тя ще е вече само дигитална. В новата версия ще откриеш още повече вдъхновение, практични 
и стилни продукти, актуални тенденции, както и информация за най-новите ни предложения. Както винаги, ще ти 
предложим добро качество на достъпни цени!

Сканирай QR кода и ни посети на https://pepco.bg/broshura/, за да си винаги в крак с новостите предлагани от 
твоя PEPCO магазин.


