
5 лв.

Комплект  
бикини, 2 бр.
разновидности:  
с райе, розови или  
сиви или с дантела,  
сини или черни,  
размери: S-XXL

6 лв.

Сутиен
разновидности: тип T-shirt,  
раиран, розов или сив,  
размери: 75A–85D или  
тип балконет, син или черен,  
размери: 70B–85D

налични също:

      

      

Офертата е валидна от 1.07.2021 до 14.07.2021 или до изчерпване на количествата.

за твоето тяло
Колекция

ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН



4 лв.

Бикини*
с дантела, 

размери:  
S-XXL

6 лв.

Сутиен* 
тип балконет,  

с подплънки  
и дантела,  

размери:  
75A–85D  

5 лв.

Бикини 
с дантела, разновидности:  

обикновени, розови, размери: S-XXL  
или прашки*, зелени, размери: S-XL

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

8 лв.

Сутиен* 
с подплата  
и дантела,  
разновидности:  
тип балконет,  
розов или  
тип T-shirt,  
зелен,  
размери:  
75A-85D

4 лв.

 oт

Бикини*
едноцветни, разновидности: 
обикновени, размери:  
S-XXL – 5 лв.,
с дантела, размери:  
S-XXL – 4 лв.
или прашки, с дантела,  
размери: S-XL – 4 лв. 4 лв.

 oт

Бикини
разновидности:
с дантела*, размери:  
S-XXL – 4 лв., комплект 2 бр.,  
обикновени, с дантела,  
размери: S-XXL – 5 лв. 
или бразилски*, с дантела,  
размери: S-XXL – 4 лв. 4 лв.

Бикини
разновидности:
с дантела, размери: S-XXL,
бразилски*, с дантела,  
размери: S-XXL
или прашки, с дантела,  
размери: S-XL

офертата е валидна от 1.07.2021 до 14.07.2021ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН



15 лв.

5 лв.

Топ
95% памук и 5% еластан  
или 5% вискоза, дамски,  

размери: S-XXL

5 лв.

Тениска 
100% памук или 90% памук  
и 10% вискоза, дамска,  
с принт, размери: S-XXL

10 лв.

Суичър 
дамски, с принт,  
размери: S-XXL

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

18 лв.

Долнище на анцуг
мъжко, с високо съдържание на памук, 
с цип на джобовете и декоративен  
елемент на крачолите, размери: M-XXL

15 лв.

Дънков  
клин 
дамски, с високо  
съдържание на  
памук, с еластан,  
с набрана талия,  
размери: 36-44

5 лв.

Тениска 
мъжка, 95% памук и 5% вискоза,  
едноцветна, размери: M-XXXL

налични 
също:

  
  

налични 
също:

   

Продуктите от брошурата могат да бъдат намерени, маркирани с този знак в магазините ни:



6 лв.

Тениска  
100% памук

за момчета,  
с принт Minions,  

размери:  
104-134 см

6 лв.

Тениска  
100%  
памук
за момичета,  
с принт L.O.L.  
Surprise!,  
размери: 
104-134 см  

6 лв.

Панталонки  
100% памук*

за момчета,  
с джобове и връзка  

на талията,  
с принт Minions,  

размери: 104-134 см

15 лв.

Суичър  
с качулка  

100%  
памук*

за момчета,  
с цип,  

с принт  
Minions,  

размери:  
104-134 см

* 
 П
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офертата е валидна от 1.07.2021 до 14.07.2021ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН



8 лв.

Тениска  
100% памук

за момичета,  
с обръщащи се пайети,  

с принт Looney Tunes,  
размери: 134-170 см

8 лв.

Клин 
за момичета,  
95% памук и  
5% еластан,  
с мрежести  
елементи  
и принт  
Looney Tunes,  
размери:  
134-170 см

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

6 лв.

Шорти 100% памук
за момчета, с връзка на талията,  
принт с лиценз Space Jam:  
A New Legacy, размери: 134-170 см

15 лв.

Долнище  
на анцуг
за момчета,  

съдържа памук,  
с джобове и връзка  

на талията,  
принт с лиценз  

Space Jam:  
A New Legacy,  

размери: 134-170 см

6 лв.

Тениска 
за момчета, 100% памук  
или с високо съдържание  
на памук, принт с лиценз  
Space Jam: A New Legacy,  
размери: 104-134 см

8 лв.

Тениска 100% памук*
за момчета, принт с лиценз  

Space Jam: A New Legacy,  
размери: 134-170 см

FACEBOOK.COM 
/PEPCOBG

Вижте отзивите от нашата оферта, споделете вашето мнение
@PEPCO.BG

В КИНАТА  
ОТ 16 ЮЛИ!

  



2 лв.

50

2 лв.

50

2 лв.

50

2 лв.

50

Четка 
за ръбове и ъгли,  
с прозрачна дръжка

Четка  
за бутилки 
с прозрачна дръжка  
и ухо за окачване

Четка  
за миене 
с прозрачна дръжка  
и ухо за окачване

Сгъваема кутия
размери: 20 х 20 х 20 см

6 лв.

Кош 
универсален, с капак,  
ø 17 см, височина: 13 см

5 лв.

Контейнери  
за смет
с дръжка,  
за сортиране,  
разновидности:  
за хартия,  
за стъкло или  
за пластмаса,  
кап. 10 л

налични 
също:

   

пластмаса

стъкло

хартия

офертата е валидна от 1.07.2021 до 14.07.2021ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН



10 лв.

4 лв.

Поставка  
за четки  
за зъби
керамична,  
с релефна  
повърхност

5 лв.

Диспенсер  
за сапун 
керамичен,  
с релефна  
повърхност

8 лв.

Огледало 
изправено, с геометрична  
основа, размери: 15 х 10 х 16 см

15 лв.

Кантар за баня
стъклен, до 180 кг,  
с включени батерии

5 лв.

Мини кош  
за смет  
с въртящ се капак, ø 13 см,  
височина: 12 см, кап. 1,5 л

5 лв.

Контейнер за 
памучни тампони

с релефна повърхност във формата  
на диаманти, ø 10 см, височина: 18 см

Рафт за баня* 
метален,  
за окачване с вендузи,  
размери: 31 х 29 см

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

FACEBOOK.COM 
/PEPCOBG

Вижте отзивите от нашата оферта, споделете вашето мнение
@PEPCO.BG



8 лв.

Постелка за баня 
размери: 50 х 80 см

 
• плътност 

от 600 г/м2 за 
страхотна абсорбация, 

мекота и пухкавина

 • елегантни, блестящи 
елементи

 • модерни цветове, 
подхождащи на  

всяка баня

8 лв.

Кърпа  
за баня  

100%  
памук

плътност 600 г/м2,  
разновидности:  

светлорозова,  
тъмнорозова,  
синя или сива,  

размери:  
70 х 140 см 

5 лв.

Кърпа за баня 100% памук
 плътност 600 г/м2,  

разновидности: светлорозова,  
тъмнорозова, синя или сива,  

размери: 50 х 100 см 

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

FACEBOOK.COM 
/PEPCOBG

@PEPCO.BG

13.HPK.33690 HOHENSTEIN HTTI


