
15 лв.

Пуловер
с деликатна плетка,  

декоративно деколте и маншет  
на ръкавите и в долния край,  

подходящ за есенни комбинации,  
различни цветове, размери: S-XXL

Мекотата  
е на мода

наличен 
също:

      
ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН

Офертата е валидна от 2.09.2021 до 15.09.2021 или до изчерпване на количествата.



15 лв.

18 лв.

15 лв.

18 лв.

Пуловер 
изключително мек  
и уютен, с висока яка,  
маншет на ръкавите  
и в долния край,  
размери: S-XXL

Жилетка 
с деликатна плетка и  
V-образно деколте,  
с маншет на ръкавите  
и в долния край, с копчета,  
размери: S-L

Дънков клин
с високо съдържание на памук,  
с еластан, с декоративен ръб  
на крачолите, размери: 36-44

15 лв.

Пуловер
с деликатна плетка, 

декоративно деколте  
и маншет на ръкавите  

и в долния край, подходящ  
за есенни комбинации, 

 различни цветове,  
размери: S-XXL

Пуловер
от шенил, плътна плетка,  

с елементи във формата на  
диамант, с маншет на ръкавите  

и в долния край, размери: S-XXL

налични 
също:

   

налични 
също:

    
  

УНИКАЛНА  
МЕКОТА

ДЕКОРАТИВНИ  
ЕЛЕМЕНТИ  

НА ДЕКОЛТЕТО

ОБЛЕЧИ СЕ  
В УЮТ

офертата е валидна от 2.09.2021 до 15.09.2021ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН



10 лв.

8 лв.

18 лв. 8 лв.

20 лв.

Рокля 
100% вискоза, с V-образно деколте,  
с копчета и набор, с принт,  
размери: 36-44

Тениска  
100% памук 

с V-образно деколте и  
издължен гръб, с принт,  

размери: S-XXXL

Блуза 
95% памук и 5% еластан,  

с навити ръкави и издължен  
гръб, едноцветна,  

размери: S-XXXL

Мини пола
с високо съдържание  
на вискоза,  
с еластан,  
с копчета,  
размери: S-XXL

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

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



10 лв.

18 лв.

15 лв.

20 лв.

20 лв.

Халат* 
от мек на допир  
флийс полар,  
с джобове  
и колан,  
с принт  
бели точки,  
размери: S-XL

Пижама
с високо  

съдържание  
на памук,  
горнище  
с принт,  

изчистено  
долнище,  

размери: S-XL

Пижама  
100% памук

с обемна апликация, приятна  
на допир, долнище с искрящи  

елементи, размери: S-XL

Нощница 100% памук
с обемна апликация,  
приятна на допир, размери: S-XXL

Пижама  
100% памук

с връзка на горнището  
и принт Мики и Мини Маус,  

долнище с принт  
на полка точки,  

размери: S-XL

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

офертата е валидна от 2.09.2021 до 15.09.2021ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН



15 лв.

18 лв.

18 лв.

6 лв.

8 лв.

Пуловер 
за момичета, мека плетка,  

с висока яка, маншет на  
ръкавите и в долния край,  

размери: 134-170 см

Пуловер с качулка
за момичета, от мек шенил,  

с маншет на ръкавите  
и в долния край,  

размери: 134-170 см

Пуловер 
за момичета, мека плетка,  
със симетричен принт,  
маншет на ръкавите  
и в долния край,  
размери: 134-170 см

Клин 
95% памук и 5% еластан,  

за момичета, с принт,  
размери: 134-170 см

Блуза  
100% памук

за момичета,  
къса, с маншет  

на ръкавите и  
в долния край,  

с принт,  
размери:  

134-170 см

FACEBOOK.COM 
/PEPCOBG

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



5 лв.

5 лв.

5 лв.

15 лв.

15 лв.

Рокля 
за момичета, с пайети  
във формата на сърце,  
двупластов тюл  
на полата,  
размери:  
104-134 см

Жилетка 100% памук
за момичета, с декоративни елементи около  

рамото, с копчета и апликация на  
предния джоб, размери: 104-134 см

Блуза  
100% памук
с набор на ръкавите и принт,  
размери: 104-134 см

Клин 
95% памук и  
5% еластан,  
за момичета,  
с принт,  
размери:  
98-134 см

Клин 
95% памук и  

5% еластан,  
за момичета,  

с принт,  
размери:  
98-134 см

офертата е валидна от 2.09.2021 до 15.09.2021ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН



8 лв.

15 лв.

15 лв.

15 лв.

Пуловер  
100% памук
за момичета,  
раиран,  
размери:  
104-134 см

Дънки
с високо съдържание на памук,  
с еластан, за момчета,  
с надпис на джобовете,  
както и при навиване  
на крачолите,  
размери: 104-134 см

Панталон
98% памук и  

2% еластан,  
за момчета, 
с принт при  
навиване на  

крачолите,  
размери:  

104-134 см

Блуза  
100% памук
за момчета,  
с надпис по  
ръкавите,  
с принт,  
размери:  
104-134 см

Дънкова  
риза

с високо съдържание  
на памук, с еластан,  

с джобове,  
размери:  

104-134 см

PEPCO.BG

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

5 лв.

50



10 лв.

6 лв.

6 лв.

6 лв.

8 лв.

8 лв.

5 лв.

Дънки 
памучни,  
с еластан,  
за бебета,  
за момчета,  
с бродерия  
и ушички на  
крачола,  
размери:  
74-98 см

Рокля
за бебета,  
за момичета,  
с набор на  
раменете,  
с едно копче и  
с флорален  
принт,  
размери:  
74-98 см

Боди  
100% памук
тип риза, за бебета,  
за момчета, с копчета,  
карирано, с джоб,  
размери: 62-92 см

Боди  
100% органичен памук
за бебета, за момичета,  
със странично закопчаване,  
с набор, размери: 62-92 см

Силиконов  
лигавник
с удобен джоб,  
регулируема  
закопчалка  
и принт,  
универсален  
размер

Дрънкалка
във формата на ключ

Риза  
100%  

памук
за бебета,  

за момчета,  
карирана,  

размери:  
74-98 см

налична 
също:

   

налични 
също:

   

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

Certified by  
CERES 0532

‘organic’


