
15 лв.

Суитшърт с качулка  
или долнище 
дамски, от мек велур,  
суитшърт с качулка, лилав  
или зелен, с джоб тип кенгуру  
или черен, с цип, 
долнище, с джобове,  
размери: S-XXL

6 лв.

 от

Суитшърт или долнище 
за момичета, от мек велур, суитшърт:  

розов или морскосин, с апликация с пайети, 
размери: 104-134 см – 6 лв.,

розов или черен, с качулка и джоб тип кенгуру,  
размери: 134-170 см – 8 лв.,

долнище: розово или морскосиньо, с пайети,  
размери: 104-134 см – 6 лв.,

розово или черно, с джобове,
размери: 134-170 см – 8 лв.

Почувствай свободата!

усети качеството,  
    влюби се в цената

Офертата е валидна от 7.10.2021 до 20.10.2021 или до изчерпване на количествата.



6 лв.

Клин 
95% памук и 5% еластан, 
едноцветен, 
размери: S–XXL 

15 лв.

Риза
100% вискоза,
с копчета,
с яка, джоб
и принт,
размери:
36-46

15 лв.

Клин
с копчета на  
джобовете,
топъл,  
едноцветен,
размери: S-XXL 

17 лв.

Дънкова пола
с високо съдържание на памук,
с еластан, с широк еластичен  
колан, набран на кръста,  
с копчета и задни джобове,
размери: S-XXL  

18 лв.

Пуловер
мек, топъл,  
плетен,
с връзки на  
деколтето,
размери: S-XXL  

8 лв.

Пуловер
мека плетка,

ръкави на райета,
размери: S-XXXL  

налични 
също:

   

налични 
също:

   

офертата е валидна от 7.10.2021 до 20.10.2021
усети качеството,  
     влюби се в цената



25 лв.

Жилетка
мека и топла,
с маншет  
на ръкавите
и в долния край,
раирана,
размери: S-L

8 лв.

Долнище
95% памук и 5% еластан,  
с джобове и връзка на талията,  
едноцветно, размери: S-XXL 

10 лв.

Блуза
95% памук и 5% еластан,
дамска, с издължен гръб,
овално деколте, едноцветна,
размери: S-XXXL  

15 лв.

Суитшърт с качулка
от мек на допир флийс полар,  
с джоб тип кенгуру,  
едноцветен,  
размери: S-XXL

15 лв.

Суитшърт  
с качулка
с джоб тип  
кенгуру,  
едноцветен,  
размери:  
M-XXL  

15 лв.

Долнище
с връзкa на талията,  
размери: M-XXL  

налични 
също:

    
  налични 

също:

    
  

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



8 лв.

Сутиен
тип тишърт,  
с дантела с  
металически ефект,
размери: 75A-85D  

5 лв.

Бикини
с дантела с металически  
ефект, размери: S-XL 

8 лв.

Сутиен
тип бралет,  
с атрактивна  
дантела на  
презрамките и в  
долната част,  
размери: S-XL

5 лв.

Бикини
с дантела,  
размери: S-XXL

18 лв.

Боди
с дантела, с меки чашки,  
размери: S-XL 

4 лв.

Бикини
разновидности: обикновени бикини,  
с широка дантела, черни,  
размери: S-XXL, бразилски бикини,  
с широка дантела, червени,  
размери: S-XXL или прашки,  
червени, с дантела, размери: S-XL

офертата е валидна от 7.10.2021 до 20.10.2021
усети качеството,  
     влюби се в цената



5 лв.

Комплект 
бикини,  

2 бр.
95% памук и  

5% еластан,  
с дантела,  

размери: S-XXL

8 лв.

Сутиен
тип бралет, с атрактивна  

дантела на презрамките  
и в долната част,  

размери: S-XL

5 лв.

Бикини
с дантела,  

размери: 
S-XXL

8 лв.

Сутиен
повдигащ, с дантела,  
размери: 75A-85D

18 лв.

Боди
с дантела и подплатени чашки,  
размери: S-XL

5 лв.

Боксерки
с дантела, размери: S-XL

FACEBOOK.COM 
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8 лв.

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

5 лв.

Блуза 100% памук
за момчета,  
размери: 104-134 см

6 лв.

Долнище  
100%  
памук
за момчета,  
с джобове и  
връзка на  
талията,  
с принт,  
размери:  
98-134 см

6 лв.

Блуза 100% памук
за момчета, с принт Батман,  
размери: 104-134 см

8 лв.

Долнище 100% памук
за момчета, с джобове и  
връзка на талията,  
едноцветно, размери: 134-170 см

налични 
също:

   

налични 
също:

   

офертата е валидна от 7.10.2021 до 20.10.2021
усети качеството,  
     влюби се в цената



4 лв.

Блуза  
100% памук
за момичета, с принт,  
размери: 104-134 см

15 лв.

Дънки
99% памук и  
1% еластан,  
за момичета,  
с джобове,  
размери:  
104-134 см

18 лв.

Пуловер  
100% памук
за момичета,  
едра плетка,  
размери:  
134-170 см 

15 лв.

Суитшърт  
100% памук

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

8 лв.

Суитшърт
от памук,  
за момичета,  
с блестящи  
елементи  
и принт,  
размери:  
104-134 см

10 лв.

Суитшърт  
с качулка  
100% памук
за момчета, с принт  
Jurassic World,  
размери: 104-134 см

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



2  лв.

Маски за Хелоуин
различни модели,  
универсален размер

6 лв.

Блуза
100% памук  

или с високо  
съдържание  

на памук,  
за момичета,  

с принт  
Пес Патрул,  

размери:  
104-134 см

6 лв.

Долнище  
100% памук

за момчета,  
с джобове и  

връзка на  
талията,  

едноцветно,  
размери:  
98-134 см

15 лв.

Пуловер
за момичета,  
с апликация и  
блестящи елементи,  
размери: 104-134 см

Хелоуин  
диадеми
различни модели,  
размери: 23 х 13 см  
или 25,5 х 16 см

лв.350 

офертата е валидна от 7.10.2021 до 20.10.2021
усети качеството,  
     влюби се в цената

17.HIN.01958 HOHENSTEIN HTTI



2  лв.

Хелоуин  
фенер
от хартия, ø 20,5 см

15 лв.

Костюм  
за Хелоуин
за деца,  
разновидности:  
наметало с  
качулка динозавър  
или прилеп,  
рокля с принт  
скелет или  
паяжина,  
за деца на  
възраст  
3-8 г. 

5 лв.

Ръка за  
събиране на  
лакомства
2 модела, размери: 
15 х 54 х 4 см

Хелоуин декорация*
от керамика, за чаени свещи, 
разновидности:
тиква, 2 модела: ø 11,5 см, 
височина: 12 см или ø 10,5 см, 
височина: 12 см – 2,50 лв.,
призрак, или голяма тиква, ø 15 см, 
височина: 17 см – 5 лв.

Хелоуин  
аксесоари
маски, различни 
модели, 
универсален 
размер – 2 лв.,
вещерска шапка, 
различни модели, 
ø 38 см – 2,50 лв.,
перука: лилава, 
червена или розова, 
универсален 
размер – 5 лв.

5 лв.

Светеща  
LED чаша*
със сламка и череп,  
ø 10 см, височина:  
17,5 см, кап. 400 мл

3 лв.

LED светлини
10 светлинки, различни  

модели, дължина на  
верижката: 165 см,  

батериите се  
продават отделно

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

350 

250 
 от

лв.

2 
 от

лв.

налични също:

налични 
цветове 

на перуки:

    
  

PEPCO.BG

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



18 лв.

Настолна лампа
с бляскав дизайн,  
златиста или сребриста,  
ø 12 см, височина: 25 см

8 лв.

Ароматна свещ
в стъклен контейнер, с капак, различни цветове  
и аромати, ø 13,5 см, височина: 8 см

5 лв.

Комплект LED  
светлини с  
коркова тапа,  
2 бр.
бутилките не са  
включени, батериите  
се продават отделно

6 лв.

Ароматна  
свещ
декоративна,  
с аромат пачули,  
ø 7 см, височина: 15 см  

Ароматна свещ
в стъклен контейнер, 
различни аромати, размери:
8 х 8 х 8 см – 3,50 лв.,
10 х 10 х 10 см – 6 лв.
или 12 х 12 х 12 см – 8 лв.

налични 
също:

   

350 
 от

лв.

        

налични също  
в размер

8 х 8 х 8 см

офертата е валидна от 7.10.2021 до 20.10.2021
усети качеството,  
     влюби се в цената



10 лв.

 от
Кош
от метал, с дръжки,  
разновидности:
28,5 х 23,5 х 31 см – 10 лв.,
35 х 30 х 34 см – 15 лв.

8 лв.

Настолна лампа
от керамика, с текстилен  
абажур, ø 12,5 см, височина: 23 см

Кутии
размер А4, 3 бр. – 5 лв.,
размер 37 х 27 х 21 см, 2 бр. – 5 лв.,
размер 47 х 31 х 32 см, 2 бр. – 6 лв.,
налични в различни цветове 

5   лв.

 от

20 лв.

Завеса
с метални рингове,  
размери: 140 х 260 см

6 лв.

Шнур за  
завеса
декоративен,  
с пискюл

налични 
също:

   

налични 
също:

   

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

20.HCN.14341 HOHENSTEIN HTTI



с красив  
колан:

   
10 лв.

Пуловер  
100% памук
за бебета, за момчета,  
раиран, размери: 74-98 см

10 лв.

Панталон
за бебета,  
за момчета,  
с външен слой  
от 100% памук, 
джобове, ластик  
и връзка на талията, 
размери: 74-98 см

10 лв.

Пуловер
с високо  
съдържание на  
памук, за бебета,  
за момичета,  
с апликация,  
размери: 74-98 см

8 лв.

Панталон
97% памук и  
3% еластан,  
за бебета,  
за момичета,  
с джобове и колан,  
едноцветен,  
размери: 80-98 см 

налични 
също:

   

налични 
също:

   

8 лв.

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

8 лв.

Ромпър  
100% памук 

за бебета,  
за момчета,  

с принт Снупи,  
размери: 62-92 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 на-
личностите 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 отго-
ворност 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
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