
6 лв.

Комплекти за бебе
за момчета или момичета,  
разновидности:
2 бр. боди, 100% органичен памук,  
размери: 62-92 см
или
2 бр. клин, за момичета, 95% органичен  
памук и 5% еластан, размери: 74-98 см

Certified by  
CCPB/Q048/TB CCPB SRL

‘organic’

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by 
 CERES-0532

‘organic’

ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН

Офертата е валидна от 15.07.2021 до 4.08.2021 или до изчерпване на количествата.

Комплекти за 
най-малките



6 лв.

Комплект тениски  
100% органичен  
памук, 2 бр.
за бебета, за момчета,  
включва една с принт и  
една изчистена,  
размери: 80-98 см

8 лв.

Комплект  
ританки  
100%  
органичен  
памук, 2 бр.
за бебета,  
за момичета,  
с принт,  
размери: 56-80 см

6 лв.

Комплект бодита  
100% органичен памук, 2 бр. 
за бебета, за момичета или момчета,  
включва едно с принт и едно изчистено,  
размери: 62-92 см

8 лв.

Комплект долнища  
на анцуг 100%  
органичен памук,  
2 бр.
за бебета, за момчета,  
включва едно с принт  
и едно изчистено,  
размери: 74-98 см

6 лв.

Комплект тениски  
100% органичен  
памук, 2 бр.  
за бебета, за момичета,  
включва една с принт  
и една изчистена,  
размери: 80-98 см

6 лв.

Комплект клинове  
95% органичен  
памук и 5% еластан,  
2 бр.
за бебета, за момичета,  
включва един с принт и  
един изчистен,  
размери: 74-98 см

8 лв.

Комплект долнища  
на анцуг 100%  
органичен  
памук, 2 бр.
за бебета, за момчета,  
включва едно с принт  
и едно изчистено,  
размери: 74-98 см

налични  
също за  

момчета:

    
  

налични също:

      

налични също:

      

налични 
също:

    
  

офертата е валидна от 15.07.2021 до 4.08.2021ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
GCL-2GO3523

‘organic’

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
CERES-0532

‘organic’

Certified by  
GCL-2GO3523

‘organic’

Certified by 
USB TEX2765

‘organic’

Certified by 
CCPB/Q048/TB  

‘organic’



6 лв.

 oт
Суичър с качулка или клин
за бебета, за момичета, с принт котето Мари,  
размери: 74-98 см, разновидности:  
суичър 100% органичен памук, с цип и панделка  
на качулката – 15 лв. или клин 95% органичен  
памук и 5% еластан – 6 лв.

8 лв.

Комплект бодита 100% памук, 2 бр.
за бебета, за момчета, с принт Мики Маус,  
различни модели в комплекта, размери: 62-92 см

15 лв.

Суичър с качулка  
100% органичен памук
за бебета, за момичета,  
с цип и панделка на качулката,  
с принт Мини Маус,  
размери: 74-98 см

6 лв.

Клин
95% органичен памук  

и 5% еластан,  
за бебета, 

за момичета,  
с принт Мини Маус,  

размери: 74-98 см

17 лв.

Комплект ромпъри 100% памук, 2 бр. 
за бебета, за момчета, с принт Мики Маус,  
различни модели в комплекта, размери: 62-92 см

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

15 лв.

Суичър  
с качулка  
100% памук*
за бебета,  
за момчета,  
с цип и принт  
Пес Патрул,  
размери: 74-98 см

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

Certified by 
EGL/214167

‘organic’

Certified by 
EGL/214167

‘organic’

Certified by 
EGL/214167

‘organic’



20 лв.

Дънки
с високо 
съдържание  
на памук,  
с еластан,  
с джобове,  
износен  
ефект,  
размери:  
36-44

18 лв.

Дънкова пола
с високо съдържание на памук,  
с еластан, с джобове, размери: S-XXL 

18 лв.

Дънки
с високо съдържание  
на памук, с еластан,  
размери: 36-44

10 лв.

Тениска  
100% памук
с навити ръкави,  
странични елементи  
и фотопринт,  
размери: S-XXL

8 лв.

Тениска
90% памук, 5% вискоза  
и 5% еластан, с връзка  
в долния край, с принт,  
размери: S-XXXL

8 лв.

Тениска 100% памук
със заоблен долен край и принт, 

 размери: S-XXXL

офертата е валидна от 15.07.2021 до 4.08.2021ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН



6 лв.

Тениска 
100% памук или  
95% памук и  
5% вискоза,  
мъжка, с принт,  
размери: M-XXL

6 лв.

Тениска 
100% памук или  
95% памук и  
5% вискоза,  
с принт,  
размери: M-XXL

4 лв.

Тениска
с високо  
съдържание  
на памук,  
изчистена,  
размери:  
S-XXXL

6 лв.

Клин
95% памук и 5% еластан,  

дължина 7/8, изчистен,  
размери: S-XXL

6 лв.

Клин
95% памук и  
5% еластан,  
изчистен,  
размери: S-XXL

налични 
също:

      

налични 
също:

      

налични 
също:

      

налични 
също:

FACEBOOK.COM 
/PEPCOBG

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



dostępna 
również:

      

    
    

    

налични 
също:

Рамка
за снимка с размери:
10 x 15 см – 2,50 лв.,
13 x 18 см – 3 лв.,
15 x 20 см – 3,50 лв.,
A4 – 5 лв.
или 30 x 40 см – 6 лв.

15 лв.

Изкуствено  
растение

в пластмасова саксия,  
с връв за окачване,  

саксия: ø 13 см, връв: 70 см

5 лв.

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

17 лв.

Органайзер
с плетка от хиацинт,  
размери: 45 x 15 x 15 см

15 лв.

 oт
Фенер
дървен, със стъклени панели  
и дръжка, разновидности:
16,5 x 16,5 x 29,5 см – 15 лв.,
22 x 22 x 42 см – 20 лв.

налични 
също:

      

5 лв.

LED светещи  
топки, 10 бр.
налични в различни цветове  
или бели, ø 6 см, обща дължина:  
165 см, батериите се  
продават отделно

2 лв.

от

50

офертата е валидна от 15.07.2021 до 4.08.2021ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН



30 лв.

Масичка
метална,  

ø 40 см,  
височина:  

50 см

6 лв.

Ароматен дифузер
с пръчици и етерично масло  
с аромат Вълшебна градина,  
кап. 70 мл 

15 лв.

Възглавница
с калъфка 100% памук,  
размери: 43 х 43 см

Ароматна  
свещ от  
соев восък
в стъклен  
контейнер,  
с капак, ø 8,8 см,  
височина: 10,5 см

4 лв.

Свещ 
в стъклен контейнер,  
с капак, разновидности:  
розова, с аромат Жасмин  
и Мента или черна,  
с аромат Орхидея и Пачули,  
ø 8,5 см, височина: 5,2 см

20 лв.

Кувертюра  
100% памук
с пискюли,  
размери:  
160 х 200 см

5 лв.

50

налични 
също:

      

PEPCO.BG

Винаги можете да разгледате най-новите ни колекции на PEPCO.BG

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI



САМО
СЕГА

10 лв.

Комплект кухненски  
аксесоари
с дръжки, включва: малка и голяма купа, гевгир, сито  
и 4 мерителни лъжички с различен капацитет 6 лв.

Комплект  
чаши, 3 бр.
с принт листа  
или изчистени,  
кап. 590 мл

6 лв.

Дъска за рязане
пластмасова, с дръжка и  
ръбове против плъзгане, 
размери: 34 х 28 х 2 см

5 лв.⁄бр.

Аксесоари за кухня
с дървени дръжки и ухо за  

окачване, разновидности:  
лъжица, бъркалка, черпак*,  

решетъчна лъжица*,  
преса за картофи*  

или незалепваща шпатула 4 лв.

Кутия
метална, с капак и принт,  
размери: 12 х 12 х 16,8 см

5 лв.

 oт

Термоустойчив  
съд Termisil
разновидности: кап. 1 л – 5 лв.,  
кап. 1,5 л – 6 лв.

6 лв.

Комплект  
ножове, 4 бр. 

с принт на острието,  
дължини на острието:  

8 см, 12 см, 18 см, 20 см

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

налични 
също:

      

окомплектовани:

      

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


