
8 лв.

15 лв.

2 лв.
50

Подложка за месене
и разточване на тесто
силиконова, разграфена,
размери: 50 x 70 см 

Форми за сладки,
9 бр.
различни видове  

Тава за печене
с незалепващо покритие

и пластмасов капак
с дръжки и клипс, 

размери: 42 x 29 x 4,5 см

Коледен
магазин

усети качеството,
влюби се в цената

Офертата е валидна от 03.11.2022 до 16.11.2022 или до изчерпване на количествата.



20 лв.

10 лв.

8 лв.

8 лв.

6 лв.

8 лв.

2 лв.
50

Подложка за месене и
разточване на тесто

силиконова, разграфена,
размери: 40 x 50 см

Форми за сладки,
8 бр.
с елементи от
неръждаема стомана

Комплект за торти 
включва:

голяма порцеланова купа, 
ø 18 см, височина 15 см, 

дървена шпатула
и тел за разбиване

Гевгир
метален, 
ø 21,5 см, височина 14 см

Кухненска дъска
бамбукова, 
с гравиран елен, 
размери: 
39 x 27 x 1,5 см

Точилка
дървена, с елементи от
неръждаема стомана,
с гравирани коледни мотиви

Комплект кухненски
дъски, 2 бр.
бамбукови, с дръжки,
размери: 20 x 28 см
и 24 x 33 см

усети качеството,
влюби се в цената

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА В ПЕРИОДА ОТ 03.11.2022 ДО 16.11.2022



18 лв.

20лв.

5 лв. 18 лв.

15 лв.

6 лв.

Дъска за сервиране
керамична, с бамбукова 
дръжка, ø 26 см

Комплект
орехотрошачка

с купа
метална, с керамична купа

и бамбукови елементи
ø 19 см, височина 9 см

Дъска за сервиране
керамична, във формата на елха,
с бамбукова дръжка, 
размери: 38 x 20 x 3,5 см

Покривка
памучна, с кариран
дизайн, 
размери: 140 x 220 см

Подложка
за маса
с коледен
мотив, ø 38 см

Тишлайфер
с кариран дизайн,
размери: 35 x 150 см

      

усети качеството,
влюби се в цената

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА В ПЕРИОДА ОТ 03.11.2022 ДО 16.11.2022

17.HCN. 10666 HOHENSTEIN HTTI



15 лв.

8 лв.

18 лв.6 лв.

18 лв.

Одеяло
с коледен мотив, 

различни дизайни и цветове, 
размери: 150 x 200 см

Калъфка за
възглавница 
с коледен мотив, 
размери: 45 x 45 см

Възглавница 
с коледен мотив
Дядо Коледа,
размери: 50 х 60 см

Калъфка за
възглавница
100% памук
с принт, 
размери: 45 x 45 см

Възглавница 
с коледен мотив
Дядо Коледа,
размери: 43 х 43 см

усети качеството,
влюби се в цената

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА В ПЕРИОДА ОТ 03.11.2022 ДО 16.11.2022

SH025 175873 TESTEX

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI 20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI

SH025 094418 TESTEX

20.HCN.31516 HOHENSTEIN HTTI



5 лв.

от
5 лв.

от

8 лв.

Кутия 
велурена, с панделка,

налични варианти:
ø 14,5 см, височина 14 см – 5 лв., 

ø 17,5 см, височина 16 см – 5,50 лв.

Ароматна свещ
в стъклен контейнер, с 
метален капак,
в различни цветови
варианти и аромати,
ø 13,5 см, височина 8 см

Комплект кутии, 2 бр.
картонени, размери: 25 x 26 x 24 см, 
комплектът включва 2 кутии с еднакъв дизайн, 
налични варианти:
с коледен мотив – 5 лв.,
или с принт с лиценз от Disney – 5,50 лв.

налични
също:

          

налични също като комплект:

      

налични
също:

   
   

   
    

усети качеството,
влюби се в цената

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА В ПЕРИОДА ОТ 03.11.2022 ДО 16.11.2022



3 лв.
50

6 лв.

10 лв.

3 лв.
50

Играчка за елха
стъклена, налични варианти: 

Дядо Коледа, размери: 6 x 11 см, 
или снежен човек, 
размери: 7 x 12 см

Свещник
керамичен,
във формата на Дядо Коледа,
за чаени свещи,
размери: 12 x 8 x 17,5 см

LED декоративна къща
керамична, размери:
13 x 8,5 x 17,5 см,
батериите са включени в цената

Изкуствено 
цвете
Коледна звезда, с дръжка,
височина 20 см

налично 
също:

   

усети качеството,
влюби се в цената

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА В ПЕРИОДА ОТ 03.11.2022 ДО 16.11.2022



6 лв.8 лв. 5 лв.
Комплект
играчки за елха,
6 бр.
кръгли, ø 8 см

Комплект
играчки за елха,
16 бр.
различни форми в комплекта, 
продълговати, ø 6 см,
височина 15 см и кръгли, ø 6 см

Комплект
играчки за елха,
6 бр. 
във формата на
захарно бастунче, 
височина 13 см

усети качеството,
влюби се в цената

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА В ПЕРИОДА ОТ 03.11.2022 ДО 16.11.2022



6 лв.

от

10 лв.

10 лв.

5 лв.

7 лв.

Ароматна свещ
в стъклен контейнер,

с капак, ø 18 см,
височина 13 см

Подаръчен ароматен комплект  
включва: стъклен дифузер с пръчици

и 2 свещи, в елегантна кутия,
размери: 21 х 8,5 х 18 см

Комплект ароматни
свещи, 3 бр.
в стъкло,
налични аромати:
карамел с шоколад 
или кафе с кленов сироп,
в подаръчна кутия

Ароматен комплект
включва: стъклен дифузер с ароматно масло
и пръчици, налични аромати: 
имел с ела, кап. 80 мл – 6 лв.,
чай от боровинки, кап. 200 мл – 17 лв.

Ароматна свещ
в стъкло, налични аромати:

ябълка с канела или имел с ела,
в подаръчна кутия 

усети качеството,
влюби се в цената

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА В ПЕРИОДА ОТ 03.11.2022 ДО 16.11.2022



6 лв.

от

18 лв. 20 лв. 20 лв.

15 лв.

15 лв.

18 лв.

Пуловер
мека плетка,
със структуриран
десен и лурекс нишка
размери: S–XXL

Клин
кариран, 

размери: S–XXL

Ръкавици или плетена шапка с помпон
дамски или мъжки, с коледен мотив,

 налични варианти: ръкавици, подходящи
за смартфон - 6 лв., плетена шапка – 8 лв.,

универсален размер

Суитшърт 100% памук
мъжки, с лиценз от The Simpsons,

размери: M-XXL

Суитшърт
памучен, дамски,
с принт Minnie Mouse,
размери: S–XXL

Клин
с декоративни

копчета 
на джобовете, 
размери: S–XXL

Туника
100% вискоза

с копчета, 
с регулируеми

ръкави и
с волани в

долната част, 
с принт, 

размери: 36–46

наличен 
също:

   

усети качеството,
влюби се в цената

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА В ПЕРИОДА ОТ 03.11.2022 ДО 16.11.2022



5 лв.
50

10 лв.

10 лв.

15 лв.

7 лв. 6 лв.

8 лв.

Блуза
за момичета,
с холограмни пайети и
буфан ръкави,
размери: 134 -170 см

Клин
за момичета,

велурен, с блестящ ефект, 
размери: 104-134 см

Пола
за момичета,
с набор
на талията,
от еко кожа,
размери:
134-170 см

Рокля
за момичета, велурена,
със закопчаване на гърба,
с буфан ръкави, с набор на талията,
размери: 104-134 см

Блуза
за момичета,
със заоблено деколте 
и волани от тюл
на раменете,
размери: 104-134 см

Блуза 
100% памук 

за момичета,
с яка от дантела, 

едноцветна, размери: 
104-134 см

Пола
за момичета,

от блестящ солей,
с ластик на талията,

размери: 104-134 см

усети качеството,
влюби се в цената

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА В ПЕРИОДА ОТ 03.11.2022 ДО 16.11.2022



15 лв.

6 лв.

5 лв.

10 лв.

8 лв.

6 лв.

17 лв.

10 лв. Блуза 100% памук
за момчета,

с коледен мотив,
размери: 104-134 см

Тениска 
100% памук

100% памук 
за момчета, с коледен мотив,

размери: 134-170 см

Суитшърт
95% памук и 5% еластан, 
с коледен мотив, 
размери: 134–170 см

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

Блуза 100% памук
за момчета,

с коледен мотив,
размери: 134-170 см

Риза 100% памук
за момчета, с яка,
с копчета, едноцветна,
размери: 134-170 см

Риза 100% памук
за момчета, с яка,

с копчета, с коледен мотив,
размери: 104-134 см

Панталон
98% памук и 2% еластан,
за момчета, елегантен,

с връзки на талията и 
навити крачоли, едноцветен,

размери: 104-134 см

налично
също:

   

налична
също:

   

усети качеството,
влюби се в цената

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА В ПЕРИОДА ОТ 03.11.2022 ДО 16.11.2022



30 лв.

25 лв.

18лв.

40 лв.

Говореща
плюшена играчка 

налични варианти: хамстер,
маймуна или папагал, прави запис

със звук, възпроизвежда записа
и се движи, за деца над 2 години,

батериите са включени в цената

Кукла бебе в кош  
за деца над 2 години

Килим с колички-животни
включва: килим, пътни знаци и
3 колички във формата на животни,
размери на килима: 
145 х 98 см, за деца над 2 години

Комплект понита, 12 бр. 
различни цветове и размери,

с аксесоари, за деца над 3 години

наличен
също:

   

налична
също:

   

налична също:

   

  
  

  
  

движи се

      

прави запис и го
възпроизвежда

      

усети качеството,
влюби се в цената

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА В ПЕРИОДА ОТ 03.11.2022 ДО 16.11.2022



18 лв.

30 лв.

25 лв.

18лв.

25 лв.
Moon Loom комплект

за плетене на гривни, комплектът включва:
2 стана, кука за плетене, кукички за закопчаване,

1800 ластичета и инструкции, за деца над 6 години

Кукла Barbie
в комплект
сладоледена къща 
комплектът включва: кукла Barbie, 
височина приблизително 30,5 см,
2 цвята пластилин, 2 купи, 2 фунийки,
2 лъжици, 3 декоративни глазури,
поставка за фунийки и касов апарат,
за деца над 3 години

Enchantimals
комплект
кралско
семейство 
комплектът включва:
2 кукли, 2 домашни
любимеца и аксесоари,
за деца над 4 години

Кукла за прически
с аксесоари, 

за деца над 3 години

Кукла с гардероб
комплектът включва: кукла, аксесоари,
допълнителна рокля и гардероб
с отварящи се врати и чекмеджета,
за деца над 3 години

усети качеството,
влюби се в цената

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА В ПЕРИОДА ОТ 03.11.2022 ДО 16.11.2022



20 лв.

17 лв.

30 лв.

40 лв.

Teamsterz писта 
комплектът включва: състезателна писта
с изтрелвач и кола с променящ се цвят, 
за деца над 3 години

Комплект колички 
Тeamsterz, 10 бр. 
метални, различни модели 
в комплекта, за деца над 3 години

Кола 
във формата на акула,
със светлини и звуци,
за деца над 3 години,
батериите са включени
в цената

Teamsterz паркинг
сгъваем, с дръжка, включва един брой кола, 

за деца над 3 години

усети качеството,
влюби се в цената

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА В ПЕРИОДА ОТ 03.11.2022 ДО 16.11.2022



50 лв.

25 лв.

40 лв.

25 лв.

20 лв.

Динозавър 
може да върви и да движи
главата си, издава звуци,

размери: 44,5 х 25,4 см,
за деца над 3 години,

батериите са
включени в цената

Полицейска кола
с дистанционно управление, мащаб 1:20, 
със светлини и подвижно окачване,
за деца над 3 години,
батериите се продават отделно

Трактор 
с ремарке, с дистанционно управление
и гумени колела, за деца над 6 години,
батериите се продават отделно

Игра Стрелба
по подвижни мишени

комплектът включва: 2 бластера,
10 дунапренени патрона и
10 стиропорени топчета,

USB кабел, за деца над 8 годиниt

Плюшена играчка
налични варианти: динозавър
или жираф, височина 60 см,
за деца над 12 месеца

усети качеството,
влюби се в цената

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА В ПЕРИОДА ОТ 03.11.2022 ДО 16.11.2022



6 лв.

6 лв.

10 лв.

5 лв.

Калъфка за
възглавница 
различни цветове,
размери: 40 х 40 см

Калъфка за
възглавница 
различни цветове,
размери: 40 х 40 см

Калъфка за възглавница  
с релефен десен,
различни цветове,
размери: 40 х 40 см

Калъфка за
възглавница 
различни цветове,
размери: 45 х 45 см

Комплект едноцветни
калъфки за възглавници, 2 бр. 
налични различни цветове,
размери: 40 х 40 см

5 лв.
50

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

усети качеството,
влюби се в цената

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА В ПЕРИОДА ОТ 03.11.2022 ДО 16.11.2022



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

60 лв.
комфорт 
и хигиена

система за
изстискване

на водата 
с педал

удобно клипс
закопчаване

въртящ се 
механизъм

Комплект Vileda Ultramax Turbo 
с микрофибърен моп и кофа 
за лесно и максимално ефективно почистване без
препарати, с въртяща се глава за по-лесно насочване
и микрофибърен моп с 2 вида микрофибри за почистване 
без следи, комплектът включва: телескопична дръжка, 
микрофибърен моп и кофа, дължина на дръжката: 55 см 
сгъната, 122 см разгъната, 130 см с главата, размери на 
главата: 34 x 10 см, размери на кофата: 49 x 29 x 31.5 см

 mop 130 mop 130

344800




