
ХИТ!

4 лв.

от

Тениска
100% памук
с принт, налични варианти:
за момчета,
размери: 104-134 см - 4 лв.
или дамска,
размери: S-XXXL - 6 лв.

По-близо
до природата

Офертата е валидна от 9.03.2023 до 22.03.2023 или до изчерпване на количествата.

усети качеството,
влюби се в цената



5 лв.

4 лв.

6 лв.

4 лв.

6 лв.

5 лв.

Тениска
100% памук 

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

Тениска 
100% памук 
за момичета или момчета,
с принт, размери: 104-134 см

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

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

Тениска
100% памук
мъжка, с принт,
размери: S-XXL

Тениска
100% памук

с принт,
налични варианти:

дамска,
размери: S-XXXL,

или мъжка,
размери: S-XXL

налична
също:

   

налична
също:

   

офертата е валидна от 9.03.2023 до 22.03.2023
усети качеството,  
     влюби се в цената



The Simpsons TM & © 20th Television”

18 лв.

19 лв.

8 лв.

19 лв.

15 лв.

Рокля 
от еластична

рипсена материя,
с принт,

размери: 134-170 см

Дънки 
за момичета, с широк крачол,
с ефект на износване и джобове,
размери: 134-170 см

Долнище
100% памук
за момчета, с връзки
на талията и джобове,
с лиценз от The Simpsons,
размери: 134-170 см

Суитшърт
с качулка
100% памук
за момчета, с цип,
с джобове, с лиценз
от The Simpsons,
размери: 134-170 см

Тениска
100% памук 

за момчета, с лиценз
от The Simpsons,

размери: 134-170 см

с принт
на гърба:

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



15 лв.

30 лв.

20 лв.

20 лв.

10 лв.

Рокля 
от еластична
рипсена материя,
с яка и деколте
с копчета, вталена, 
размери: 36-44

Дънки
дамски, с еластан,
плътно прилепнали,
тип skinny, с джобове, 
размери: 36-44

Поло тениска 
дамска, памучна,
от рипсена материя,
с яка и деколте с копчета, 
размери: S-XXXL

Дънково яке
дамско, с джобове
и закопчаване с копчета,
с необработен кант,
размери: S-XL

Поло тениска  
дамска, от рипсена материя,
с яка и деколте, 
размери: S-XXL

офертата е валидна от 9.03.2023 до 22.03.2023
усети качеството,  
     влюби се в цената



15 лв.

20 лв.

15 лв.

15 лв.

15 лв. Долнище
тип joggers 
мъжко, с еластан, 

 с връзки на талията и джобове,
с шев на коляното

и еластични маншети,
размери: 30-38

Клин
от рипсена материя,

с широк еластичен колан, 
размери: S-XXL

Поло тениска
мъжка, с контрастиращи
линии на яката и ръкавите,
размери: S-XXL

Тениска
100% памук 
мъжка, с лиценз
от Rick and Morty, 
размери: S-XXL

Тениска
100% памук

мъжка, с лиценз
от Looney Tunes,

размери: S-XXL

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



офертата е валидна от 9.03.2023 до 22.03.2023
усети качеството,  
     влюби се в цената

10 лв.

8 лв.

8 лв.

8 лв.

5 лв.
50

Комплект
чорапи, 3 бр.
с високо съдържание
на памук, с 5%
органичен памук,
дамски,
различни цветове
в комплекта,
размери: 35-42

Комплект
бикини, 2 бр. 

90% памук, 5% органичен памук,
5% еластан, дамски,

различни цветове
в комплекта, размери: S-XXL

Комплект
чорапи, 3 бр.

с високо съдържание
на бамбук и еластан,

дамски, бързосъхнещи,
антибактериални,

размери: 35-42

Комплект прашки, 2 бр. 
90% памук, 5% органичен памук,
5% еластан, дамски,
различни цветове в комплекта,
размери: S-XL

Сутиен
90% памук,

 5% органичен
памук, 5% еластан, 

размери: S-XXL

поглези
кожата си

в хармония с
природата Комплект

боксерки, 2 бр. 
90% памук,
5% органичен памук,
5% еластан, дамски,
различни цветове
в комплекта,
размери: S-XXLL

5 лв.
50

наличен
също:

   

наличен
също:

   

наличен
също:

   

Made with 
5% Organically 
Grown Cotton

Certified by ECOCERT
224049/1446332/1

Made with 
5% Organically 
Grown Cotton

Certified by ECOCERT
224049/1446332/1

Made with 
5% Organically 
Grown Cotton

Certified by ECOCERT
224049/1446332/1

Made with 
5% Organically 
Grown Cotton

Certified by Control 
Union

  CU1000980

Made with 
5% Organically 
Grown Cotton

Certified by ECOCERT
224049/1446332/1



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

17 лв.

8 лв.

19 лв.

10 лв.

8 лв.

18 лв.

19 лв.5 лв.

Спортно долнище
100% органичен

памук 
с връзки на талията,

с джобове, с разноцветни
крачоли и принт

или едноцветно с принт,
размери: 104-134 см

Рокля 100%
органичен памук

с набор под гърдите, с принт,
размери: 104-134 см

Суитшърт
100% органичен памук
с цип, тип бомбър, с ръкави в
различни цветове или с качулка и принт,
размери: 104-134 см

Тениска 100%
органичен памук
с принт,
размери: 104-134 см

Тениска 100%
органичен
памук 
с принт, размери:
104-134 см

Пола
100% органичен памук

с широк ластик,
джобове и принт,

размери: 104-134 см

Суитшърт 100%
органичен памук 

с принт,
размери: 104-134 см

наличен
също:

   

налично
също:

   

Certified by USB
TEX 5541

‘organic’

Certified by USB
TEX 5541

‘organic’

Certified by USB
TEX 2178

‘organic’

Certified by USB
TEX 2178

‘organic’

Certified by USB
TEX 5541

‘organic’

Certified by USB
TEX 5541

‘organic’

Certified by USB
TEX 2178

‘organic’



8 лв. 15 лв.

10 лв.

17 лв.

10 лв.8 лв.

Суитшърт с качулка
100% органичен памук
с цип, с принт, размери: 74-89 см

Рокля 100% органичен памук
за момичета, за бебета, с набор под гърдите,
с волан и принт, размери: 74-98 смТениска

100% органичен памук 
за бебета, с принт, размери: 80-98 см

Суитшърт 100%
органичен памук
за бебета, с принт,
размери: 74-98 см

Спортно долнище
100% органичен памук 
с връзки на талията и принт,
размери: 74-98 см

Тениска
100% органичен памук
за бебета, с принт,
размери: 80-98 см

налично
също:

   

наличен
също:

   

Certified by USB 
TEX 2768

‘organic’

Certified by ECOCERT
TEX 2178

‘organic’

Certified by USB 
TEX 2178

‘organic’

Certified by USB 
TEX 2178

‘organic’

Certified by USB
TEX 5541 

‘organic’

Certified by USB
TEX 5541 

‘organic’



15 лв.

8 лв.

8 лв.

15 лв.8 лв.

8 лв.

17 лв.

Клин 100%
органичен
памук
за бебета, с принт, 
размери: 74-98 см

Клин 100%
органичен
памук
за бебета, с принт,
размери: 74-98 см

Боди 100%
органичен памук
за бебета, с принт,
размери: 62-92 см

Ромпър 100%
органичен памук
за бебета, с принт,
размери: 62-92 см

Ромпър 100%
органичен памук 
за бебета, с принт,
размери: 62-92 см

Боди 100%
органичен памук

за бебета, с принт,
размери: 62-92 см

Суитшърт с качулка
100% органичен памук

за бебета, с цип, с принт,
размери: 74-98 см

Certified by USB
TEX 2768

‘organic’

Certified by USB
TEX 2768

‘organic’

Certified by USB
TEX  2768

‘organic’
Certified by USB

TEX 2178

‘organic’

Certified by USB
TEX 2768

‘organic’

Certified by USB
TEX 2178

‘organic’

Certified by USB
TEX 2768

‘organic’



5 лв.

7 лв.

6 лв.

5 лв. 5 лв.

2 лв.
50

Декоративен заек
керамичен, с перлен блясък,
височина: 8,5 см

Декоративно яйце
керамично, с релефна шарка,
матово, ø 8,5 см, височина: 10,5 см

Декоративен
заек
керамичен,
височина: 19,5 см

LED светлинна верига
15 светлини във формата на яйца,
ø 4,2 см, височина: 6 см,
дължина на веригата: 2,4 м,
батериите не са включени в цената

Кашпа
керамична,

с перлен блясък,
ø 11 см,

височина: 12,5 с

Изкуствено растение 
цъфнала хортензия, в метална кофичка,
ø 10 см, височина: 14 см

налична 
също:

   

налична
също:

   

Разгледай великденските ни
предложения



17 лв.

18 лв.

8 лв.

8 лв.

2 лв.
50

Велинденски венец
декоративен, вътрешна обиколка ø 22 см,
външна обиколка ø 37 см

Великденска
декорация

за окачване,
ø 27 см

Покривка   
с принт,

размери: 140 х 200 см

Декоративен
заек 
керамичен,
налични два дизайна,
височина: 23,5 см

Декоративно яйце
керамично, с релефен десен, 
ø 6 см, височина: 8 см 

   

наличен
също:

      

наличен
също:

      

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

Разгледай великденските ни
предложения



офертата е валидна от 9.03.2023 до 22.03.2023
усети качеството,  
     влюби се в цената

10 лв.

28 лв.

5 лв.

6 лв.

от

Кашпа
пластмасова,
с външна част,
наподобяваща бетон,
със специален
вътрешен съд с дръжки
за по-лесно засаждане
и грижа за растението,
размери: 26,5 х 26,5 х 50 см

Кашпа 
керамична, за окачване,
с въже от юта,
ø 15,5 см, височина: 13,7 см

Кашпа
керамична, налични варианти:
с релефна шарка, ø 12 см,
височина: 12,5 см, – 6 лв.
или с декоративен ръб,
ø 13,5 см, височина: 13,5 см – 7 лв.

Кашпа 
метална, със сребрист ръб и дръжки,
ø 9–13,3 см, височина: 12,6 см 

Кашпа 
метална, с дръжки от въже,

ø 11–16  см, височина: 14 см 

от

3 лв.
50

налична
също:

   

налична
също:

   



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

6 лв.

6 лв.17 лв.

8 лв.

20 лв.

8 лв.

Мини оранжерия
с метална рамка
и отварящ се покрив,
размери: 25 х 14 х 20 см.

Лейка
метална, ø 10 см,

височина: 10 см,
дължина: 21,5 см

Градинска
ножица Fiskars 

с удобни дръжки, за подрязване
на млади клони до ø 2 см

Градинска
лопатка Fiskars

с удобна дръжка

Градинарско мини
гребло Fiskars

с удобна дръжка

Кашпа 
циментова, ø 16 см,
височина: 15 см

с дупка
за закачане

с възможност
за заостряне

ергономична
форма



4 лв.

5 лв. 15 лв.

8 лв.

5 лв.
50

от

5 лв.

5 лв.
50

Аксесоари
за почистване
частично направени
от рециклирана пластмаса,
налични варианти: моп за под,
размери: 45 х 7,5 х 2 см - 5 лв.,
без дръжка или стъклочистачка
с телескопична дръжка,
размери: 31 х 6 см - 15 лв.

Стъклочистачка
с контейнер за препарат,
микрофибърен моп и гумен накрайник,
частично направена от рециклирана
пластмаса, 26 x 25 x 11 см

Аксесоари
за почистване
частично направени
от рециклирана пластмаса,
без дръжки, налични варианти:
четка с къс косъм,
размери: 27 х 5,5 х 8,5 см
или метла с дълъг и твърд косъм,
размери: 27 х 6 х 10 см

с премахващ
се капак

Комплект
за почистване

частично направен
от рециклирана пластмаса,

съдържа две двустранни гъби
и кърпа, размери: 20 х 10 х 6 см

Кофа
сгъваема, силиконова,

с дръжка, капацитет 10 л,
размери: 33,5 x 32,8 x 5 - 24,5 см

практична и лесна
за съхранение

Четка
частично направена

от рециклирана пластмаса,
размери: 10 х 5 х 16 см

Ролер за дрехи 
частично направен от рециклирана пластмаса,
със силиконов ролер, размери: 17 х 11,5 х 7 см

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, свържете се с наш служител на: info.bg@pepco.eu

55% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005

55% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005

60% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005

80% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005

60% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005

55% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005

60% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005

70% Recycled post-cunsumer polypropylene 
Certified by Bureau Veritas Consumer  

Products Services, Inc. 
License Number BVCN00005


