К О Л Е ъДци Н И
Подар

Детска пижама

с високо съдържание на памук,
за момиче или за момче,
с любими Disney герои,
размери: 92–128 см
или 134–164 см

8

лв.

15

лв.

Пижама

дамска, с високо
съдържание на памук,
с любими
Disney герои,
горнище
с връзка,
размери:
S–XL

Пантофи

с любими Disney герои,
за момиче, номера: 22–37,
за момче, номера: 22–39,
дамски, номера: 36−41,
мъжки, номера: 40–45

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА В ПЕРИОДА

8

лв.

или мъжка,
размери: M–XXL

19.11-25.11.2020 ИЛИ ДО ИЗЧЕРПВАНЕ НА КОЛИЧЕСТВАТА
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ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН

Дневник L.O.L.
изненада

с аксесоари,
различни дизайни

Кукла Barbie
с домашни
любимци

18

в комплекта има:
3 бр. животни
и аксесоари

25

лв.

18

лв.

лв.

Кукла Enchantimals

с домашен любимец и аксесоари,
различни комплекти:
Ветеринарна клиника
или Арт студио

Кукла бебе

интерактивна, издава
звуци по време на
хранене, с аксесоари

18

8

лв.

Пъзел 4 в 1

с любими герои, комплектът "Замръзналото кралство" включва
4 пъзела: 35, 48, 54 и 70 елемента, комплектът "Мини Маус" съдържа
4 пъзела: 12, 15, 20 и 24 елемента

лв.

20

лв.

Кукла Candylocks

с ароматизирана коса в стил захарен памук, с аксесоари,
налични комплекти: Straw Mary или Lacey Lemonade

ВИЖТЕ ОТЗИВИТЕ ОТ НАШАТА ОФЕРТА, СПОДЕЛЕТЕ ВАШЕТО МНЕНИЕ
facebook.com
@pepcopl
/PEPCOBG

Магнитен конструктор

с геометрични части, за конструиране на триизмерни
форми, подобрява пространствените умения,
налични комплекти: многоцветен или светещ
в тъмното, 30 елемента

18

лв.

40

лв.

Образователен комплект
електрическа мрежа
позволява направата на
180 електронни проекти,
включва диск с инструкции,
батериите се продават отделно

Комплект от 2 пистолета

К О Л Е ъДци Н И

включва 24 дартс патрона
от мека пяна

18

Подар

Играчка камион

със звуци, 2 налични
модела, мащаб 1:50

15
18

лв.

Динозавър
лв.

ходи, движи челюстта си и издава
звуци, размери: 30,5 x 17,8 см,
с включени батерии

Кола с дистанционно
управление Incredibles

със звуци, комплектът включва дистанционно управление,
дължина: 40 см, батериите се продават отделно

40

лв.

лв.

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА от 19.11.2020 ДО 25.11.2020

ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН

Клин

Рокля
с качулка

имитация на кожа,
с ластик,
размери: S–XXL

велурена материя,
с връзка от сатен
на качулката,
размери: 36–44

18

10

лв.

8
Пуловер

вискоза, със
сребристи нишки,
размери: 36–44

15

С КРАСИВ
ИЗРЯЗАН
ГРЪБ!

Пуловер с поло яка
лв.

еластан и вискоза, класически
модел, идеално допълва
различни тоалети, едноцветен,
размери: S–XXL

К О Л Е Дия Н A
ц
к
е
л
о
К

лв.

Рокля

двупластова,
тюл с полка точки,
полупрозрачни
ръкави и подплата,
размери: 36–44

15

лв.

пола

двупластова,
тюл с полка точки,
с подплата,
размери: S–XXL

лв.

18

лв.

ПАЗАРУВАЙТЕ СПОКОЙНО! В СРОК ДО 30 ДНИ
МОЖЕТЕ ДА ВЪРНЕТЕ ЗАКУПЕНИТЕ ПРОДУКТИ*
Риза
100% памук

за момиче,
с яка и копчета,
с щампа звезди,
размери: 104–134 см

8

лв.

30

Рокля

за момиче,
велурена
материя,
със задно
закопчаване
и щампа с
блестящ ефект,
размери:
134–164 см

15

лв.

8

лв.

Риза
100% памук
за момче,
със ситно каре
и кръпки на
ръкавите,
размери:
104–134 см

8
5

лв.

Дънки

памук с еластан,
за момче, с джобове,
декоративни шевове,
с ластични маншети и връзка,
размери: 104–134 см

лв.

БЛУЗА 100% ПАМУК

за момче, с коледна щампа,
размери: 98–134 см или 128–170 см

СУИЧЪР С КАЧУЛКА

за момиче, пухкав и топъл,
с апликация и голям джоб отпред,
размери: 134–164 см

8

лв.

СУИЧЪР 100% ПАМУК

за момче, с щампа,
размери: 134–164 см

15

лв.

ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН
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1

50

лв.

2

Висяща
украса
шишарка

50

лв.

височина: 13 см

Украса панделки,
3 бр.
с карирана шарка,
размери: 14 x 14 см

Висяща украса,
6 бр.

с карирана шарка, ø 8 см

6

лв.

от

2

лв.

Висяща украса

едноцветна, блестяща, в 2 нюанса,
цветове: зелено, мента,
тъмносиньо или кафяво,
6 бр., ø 6 см – 2 лв,
24 бр., ø 3 см – 2,50 лв.,
6 бр., ø 8 см – 3,50 лв.

от

2

лв.

ВИСЯЩА УКРАСА

матирана или блестяща,
в червено или бордо,
6 бр., ø 6 см – 2 лв.,
24 бр., ø 3 см – 2,50 лв.,
6 бр., ø 8 см – 3,50 лв.

6

лв.

LED светеща украса,
15 бр. светлини

със светлини във
формата на свещи

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

pepco.bg

LED КЕРАМИЧНА КЪЩА
малка – 5 лв.,
голяма – 6 лв.,
с включени батерии

4

от

5

лв.

лв.

LED УКРАСА

2 дизайна, звезда, височина: 13 см,
коледна елха, височина: 14 см,
с включени батерии

К О Л Е аДса Н A
Укр

5

3

лв.

LED светеща верижка,
10 бр. светлини
лв.

с различни форми, дължина: 180 см

LED УКРАСА

керамична,
кола с Дядо Коледа
и елха,
с включени
батерии

Коледна клонка

дължина: 28–35 см – 2 лв.,
дължина: 60 см – 4 лв.

УКРАСА
ДЯДО КОЛЕДА

с чувал за подаръци,
височина: 40 см

15

лв.

от

2

лв.

6

лв.

КОЛЕДЕН ВЕНЕЦ
с бели или червени
декорации, ø 35 см

Комплект чаши,
2 бр.

термочаша, неръждаема
стомана, 300 мл и
керамична
чаша, 400 мл

18

лв.

Налични
дизайни

Термочаша

15

неръждаема стомана,
350 мл

лв.

10

ПОКРИВКА
ОТ ЖАКАРД

със сребристи нишки,
бяла, 2 дизайна,
размери: 140 x 300 см

Калъфка за възглавница

мека и нежна на допир,
с помпони,
размери: 40 x 40 см

5

лв.

К О Л ЕапДеза Н A
Тр

лв.

Чаша с инфузер

с декоративен капак,
350 мл,
различни дизайни

6
15

Аксесоари
за закуска

лв.

Одеяло

микрофибър, меко,
топло и приятно на допир,
размери: 150 x 200 см

повече
за по-малко

...всеки ден

ОСТАНЕТЕ СВЪРЗАНИ

с украса
"101 Далматинци",
керамична чаша,
400 мл – 5 лв.,
керамична купа,
570 мл – 5 лв.
или термочаша,
неръждаема стомана,
350 мл – 15 лв.

ПАЗАРУВАЙТЕ СПОКОЙНО!

30
facebook.com
/PEPCObg

pepco.bg

ИНФОРМАЦИЯ КЛИЕНТИ
email: Info.bg@pepco.eu

В СРОК ОТ 30 ДНИ
МОЖЕТЕ ДА ВЪРНЕТЕ
ЗАКУПЕНИТЕ ПРОДУКТИ
* Разберете повече
на PEPCO.BG

лв.

от

5

лв.

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

