
Ароматна свещ  
в стъклен съд  

налични аромати:
подправки и любов, жасмин и лилии,  

балсамово дърво и кедър, 
ø 13 см, височина: 16 см,
време на горене 35 часа  

    

LED светещи топки, 10 бр.*
ø 6 см, батериите се продават отделно

    

*�Артикулът�ще�бъде�наличен�в�магазините�ни�по-късно�
от�стартовата�дата�на�брошурата.

6 лв.

5 лв.

ИЛИ ДО ИЗЧЕРПВАНЕ 
НА НАЛИЧНОСТИТЕ

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА
В ПЕРИОДА

5.11-18.11 
2020

Колекция светеща 
украса

време
за блясък 

хит
цени

търсете 
в нашите магазини



Фенер  
метален, със стъклени  
прозорчета и дръжка,  
размери: 
9,5 x 10,5 x 19 см – 8 лв., 
13,5 x 14,5 x 25,5 см – 15 лв.,
17 x 18 x 37,5 см – 20 лв. 

Свещ коледно дръвче
с металическа украса, размери:
ø 6 см, височина 12 см – 2,50 лв.,
ø 9,5 см, височина 18 см – 5 лв., 
ø 11 см, височина 22 см – 6 лв.  

    

Свещ  
коледно дръвче
ø 6 см,
височина: 12 см 

LED светеща верижка 
18 светлини, с перли, 
дължина: 200 см, 
батериите се продават отделно 

рамка
за снимка с размери 15 x 20 см, 

с брокатена украса

Подложка за маса
плетена, ø 38 см  

    

Ароматна  
свещ  

в стъклен  
съд 

налични аромати:
коледна бисквитка,

ванилия,  
 ябълка и канела, 

размери:  
10 x 10 x 10 см,

време на горене
25 часа – 6 лв.,
12 x 12 x 12 см,

време на горене
35 часа – 8 лв.  

    

6 лв.

6 лв.

от

2 лв.

2 лв.

от

2 лв.

5 лв.8 лв.

от

50

50

50
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Свещ в стъклен съд
във формата на звезда, 
размери: 14 x 14 x 8 см,

време на горене 16 часа

    

Покривка за маса  
със сребриста щампа, 
размери: 140 x 240 см  

    

Калъфка за възглавница  
със златиста или сребриста щампа, 
размери: 40 x 40 см 

    

Тишлайфер  
със златиста или сребриста щампа, 

размери: 38 x 150 см  

    

6 лв.

15 лв.

5 лв.

5 лв.

facebook.com 
/PEPCOBG

ВИЖТЕ ОТЗИВИТЕ ОТ НАШАТА ОФЕРТА, СПОДЕЛЕТЕ ВАШЕТО МНЕНИЕ

е 
в детайлите! 

Блясъкът



Огнеупорен  
съд
5,8 л

Тиган 
дълбок, с незалепващо покритие, 

стъклен капак, ø 32 см, височина: 7 см, 
подходящ за индукционни котлони

Комплект дъски за  
рязане от бамбук, 2 бр. 

размери на дъските:  
28 x 20 см, 33 x 24 см

Тиган 
с незалепващо  
покритие, ø 28 см, 
подходящ за  
индукционни  
котлони

Тава  
за печене
правоъгълна,

размери:  
38,2 x 24,2 x 3,5 см  

ТАВА
размери:  

28 x 15,2 x 7,5 см  

Силиконова  
ръкохватка  

с връзка  
за закачане 8 лв.

15 лв.

20 лв.

8 лв.

15 лв.

6 лв.

6 лв.
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с аромати 
и вкусове!

Кухня, 
изпълнена



Тава за печене
с комплект от 22 пластмасови  
форми за курабии,  
размери: 43 x 29 см 

Силиконова дъска за сладкиши
с украса, размери:  
40 x 50 см – 8 лв., 
50 x 70 см – 15 лв.

    

Комплект  
форми за курабии, 8 бр.
с функция печат  

КОМПЛЕКТ  
ПЕЧАТИ, 3 БР.

с прибор за рязане 

Тава за печене
с пластмасов капак и дръжки,
размери: 42 x 29 x 4,5 см  

Силиконова 
точилка 

с метални дръжки,  
червена или сива 

Кръгла тава  
за печене 

с незалепващо покритие, 
ø 24 см, височина: 7 см  8 лв.

8 лв.

от

6 лв.

6 лв.

6 лв.

2 лв.

5 лв.

50

30
ПАЗАРУВАЙТЕ СПОКОЙНО!  

В СРОК ДО 30 ДНИ МОЖЕТЕ ДА ВЪРНЕТЕ ЗАКУПЕНИТЕ ПРОДУКТИ*



Кукла принцеса
с аксесоари,
Рапунцел, 
Пепеляшка или Бел,
височина: 30 см  

Еднорог
плюшен, розов или с цветовете  
на дъгата, дължина: 80 см  КОМПЛЕКТ ЗА  

ПЪТУВАНЕ  
HATCHIMALS  
PIXIES 
с кукла и аксесоари 

Кукла  
“Littles  

by Baby”
различни 

модели

Магнитни кубове
5 елемента, за подреждане на  

различни герои от “Пес патрул”

Играчка пиано  
с 4 фигурки,  
“Пес патрул” или  
“Прасето Пепа”,
с включени батерии

8 лв.

15 лв.

20 лв.

18 лв.

10 лв.

20 лв.
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за радост!

много

идеи



МАГНИТЕН  
КОНСТРУКТОР GO KIDZ! 

150 елемента за конструиране на  
неограничен брой форми,  

многоцветен или светещ в тъмното

КОМПЛЕКТ  
MONSTER  

TRUCK И КОЛА 
 HOT WHEELS  
в комплекта има  
2 коли: метален  

Monster Truck  
и метална или  

пластмасова  
Hot Wheels,  
мащаб 1:64 

КОМПЛЕКТ  
ИНСТРУМЕНТИ  
винтоверт с дъски,  

болтове и винтове или трион 
с велкро дъски и чук,  
с включени батерии

КОЛА С рампа
със светлини и звуци, налични комплекти:  

с багер, хеликоптер или 4 коли, с включени батерии

Бластер 
Incredibles 

за колички,  
в комплекта има  
метална количка  

Магнитна дъска 
Peppa Pig

с включени: 
химикал за бяла дъска,  

тебешир, 100 бр. магнити  
и гъба за изтриване

15 лв.

18 лв.

15 лв.

20 лв.

20 лв.

18 лв.

pepco.BG

ВИНАГИ МОЖЕТЕ ДА РАЗГЛЕДАТЕ НАЙ-НОВИТЕ НИ КОЛЕКЦИИ НА PEPCO.BG



8 лв.

Гащеризон  
100% памук
с коледна щампа,

размери: 56–92 см, 
за момиче

        
или за момче

       

8 лв.

ГАЩЕРИЗОН 100% ПАМУК 
с щампа Мечо Пух
размери: 56–92 см  

Гащеризон
за момче, с коледна щампа, 
размери: 56–86 см  

6 лв.

8 лв.

КОМПЛЕКТ 2 БР. БОДИ  
100% ПАМУК  

за бебе, за момиче или за момче,  
с коледна щампа, различни дизайни, 

размери: 56–92 см  
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за малки 
и големи!

Комфорт



Риза
за момче,  

карирана, с джоб, 
размери: 104–134 см  

Суичър  
с качулка
за момче, от мека  
материя, нежна на  
допир, с апликация, 
размери: 104–134 см

Долнище  
на анцуг  

100% памук  
за момче,  

с щампа на крачола  
и връзка на талията, 
размери: 104–134 см  

БЛУЗА 
100% памук или с високо  

съдържание на памук, за момиче,  
с издължен и заоблен гръб,  

с щампа, размери: 98–134 см  

    

Клин
с високо съдържание на памук, 

за момиче, с щампа, 
размери: 98–134 см 

    *�Артикулът�ще�бъде�наличен�в�магазините�ни�по-късно�
от�стартовата�дата�на�брошурата.

10 лв.10 лв.

6 лв.

5 лв.

6 лв.

5 лв.

боди*
95% памук и  
5% еластан,  

за бебе,  
за момиче,  

размери:  
56–92 см,  

с щампа сърца 
и дантелена  

украса  
или за момче, 

100% памук,  
с щампа Мечо Пух,
размери: 62–92 см  

Боди 100% памук  
за бебе, за момиче, 
с щампа, размери: 56–92 см

5 лв.

facebook.com 
/PEPCOBG

ВИЖТЕ ОТЗИВИТЕ ОТ НАШАТА ОФЕРТА, СПОДЕЛЕТЕ ВАШЕТО МНЕНИЕ



Пижама
за момче, полар, мека и нежна на  

допир, горна част с бродиран  
надпис, размери: 134–164 см  

Пижама
за момиче, полар, мека и нежна 
на допир, с апликация и щампа, 

размери: 92−128 см  

Пижама
за момче, полар,

мека и нежна на допир, 
с ушички, с апликация и щампа,

размери: 92−128 см  

Пижама
за момиче, полар, 
нежна на допир,
с ушички, 
с апликация и щампа,
размери: 134–164 см  

Пижама
за момиче, велур, мека на допир, 
с къдрици и щампа сърчица, 
размери: 92−128 см  

8 лв.

8 лв.

8 лв.

8 лв.

15 лв.
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пижами  
и халати! 

Топли 
и меки



Пижама
дамска, полар,  

мека и нежна материя,
с апликация и щампа, 

размери: S–XL  

Халат  
с качулка

за момиче,  
пухкава и нежна материя  

с джобове и колан, 
със заешки ушички и апликация, 

размери: 92−128 см 

Халат  
с качулка 
за момче, пухкава и  
мека материя,  
с джобове и колан,
с опашка на динозавър и шипове, 
размери: 92−128 см  

Халат  
с качулка
за момче, пухкава и  
мека материя,  
с джобове и колан,
с щампа звезди,
размери: 134–164 см

Пантофи 
дамски, 

с релефна украса, 
размери: 36−41  

Пижама
дамска,  

велур, 
едноцветна,  
с връзка на 

талията,  
размери:  

S–XL 

Халат
дамски, пухкава и мека материя,  
с джобове и колан, 
с релефна украса, 
размери: S–XL 

8 лв.

18 лв.

15 лв. 15 лв.

20 лв.

20 лв.

15 лв.

30
ПАЗАРУВАЙТЕ СПОКОЙНО!  

В СРОК ДО 30 ДНИ МОЖЕТЕ ДА ВЪРНЕТЕ ЗАКУПЕНИТЕ ПРОДУКТИ*



Тениска 100% памук
с щампа Мини Маус или Мини и  

Мики Маус, размери: S–XXXL

РИЗА
100% вискоза, с яка и джоб, заоблена  
в долния край, с щампа Мини Маус или  
Мини и Мики Маус, размери: 36–46 

       

блуза
мека и пухкава материя, 
с апликация Мини Маус, 
размери: S–XXL 

Клин
черен, с жакард и страничен кант  
или едноцветен със сребрист  
страничен кант, размери: S–XXL 

    

Рокля 
с поло яка, 
със стилна карирана щампа, 
размери: 36–44  

    

18 лв.

18 лв.

10 лв.

10 лв.

8 лв.

facebook.com 
/PEPCObg

pepco.bg

ОСТАНЕТЕ СВЪРЗАНИ ПАЗАРУВАЙТЕ СПОКОЙНО!

ИНФОРМАЦИЯ КЛИЕНТИ
email: Info.bg@pepco.eu

повече 
за по-малко

...всеки ден
 В СРОК ОТ 30 ДНИ  

МОЖЕТЕ ДА ВЪРНЕТЕ  
ЗАКУПЕНИТЕ ПРОДУКТИ

* Разберете повече  
на PEPCO.BG

30

Посочените цени и други условия са валидни само в периода, по-
сочен 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 количе-
ства, обичайни за едно домакинство. Снимките са с илюстратив-
на 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 

само 
седмицаслед

рокли и 
клинове 

УДОБНИ


