
8 лв.

Кърпа
микрофибърна,  
с ластик,  
размери: 90 х 180 см 

6 лв.

Плажна кърпа 
с принт,  

размери: 86 х 170 см

ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН

налични 
също:

    
  

налични 
също:

    
  

Офертата е валидна от 17.06.2021 до 30.06.2021 или до изчерпване на количествата.

КОЛЕКЦИЯ
ВАКАНЦИЯ



10 лв.

Надуваеми животни
за басейн, разновидности:  
фламинго, лебед или лама,  
с блестящи елементи,  
ø 102-104 см, за деца над  
3-годишна възраст

40 лв.

Басейн
надуваем, размери: 260 х 175 см,  
за деца над 6-годишна възраст

15 лв.

Басейн с 3 ринга
надуваем, с принт Мини Маус  
или Спайдърмен, ø 120 см, височина: 22 см,  
за деца над 3-годишна възраст

8 лв.

Плажен  
дюшек
надуваем,  
в цветовете  
на дъгата,  
размери: 183 х 69 см

18 лв.

Басейн с 3 ринга
надуваем, в цветовете на дъгата,  
ø 152 см, височина: 30 см, за деца  
над 3-годишна възраст

15 лв.

Плажен  
дюшек

надуваем, разновидности:  
ананас, размери: 154 х 88 х 21 см  

или диня, размери: 180 х 90 см,  
за деца над 14-годишна възраст

налични 
също:

   

офертата е валидна от 17.06.2021 до 30.06.2021ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН



15 лв.

Воден пистолет
дължина: 68 см, за деца над  

3-годишна възраст

5 лв.

Течност за  
сапунени  
балончета
1 литър

6 лв.

Футболна  
топка
двуслойна, с надпис 18 лв.

Врата  
за футбол
градинска, широчина: 
120 см, височина: 80 см,  
дълбочина: 40 см,  
за деца над 3-годишна  
възраст

8 лв.

Балони за вода,  
300 бр.
в различни цветове,  
с включена помпа8 лв.

Комплект ракети, 
2 бр.
с топка-животинче  
от желе, с еластична  
мрежа

налични 
също:

   

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



6 лв.

 от

Плажна постелка
с удобни дръжки,  
със закопчалка и принт,  
разновидности: за 1 човек,  
4 налични модела, размери:  
90 х 180 см – 6 лв.,  
за двама души, 2 налични  
модела, размери:  
150 х 200 см – 10 лв.

4 лв.

Бутилка
с отделение  
за плодове,  
кап. 700 мл

40 лв.

 от

Куфари за багаж
от ABS пластмаса, с четири  

360-градусови колелца,  
заключване с комбинация,  

с подплата, вътрешно  
отделение с ластици,  

с телескопична дръжка, размери:
S – 48 x 35 x 22,5 см, кап. 37,8 л – 40 лв.,

M – 58,5 x 41 x 25,5 см, кап. 61,2 л – 60 лв.,
L – 68,5 x 47 x 28,5 см, кап. 91,8 л – 70 лв.

6 лв.

Възглавница за пътуване
мека и приятна на допир,  
със закопчалка и принт  
от едната страна,  
едноцветна от  
другата страна

30 лв.

 от

Куфари  
за багаж
от микропореста гума,  
с цип, разширяеми,  
с 2 колелца и заключване  
с комбинация, с преден  
и вътрешен джоб,  
с телескопична дръжка,  
размери:  
S – 45,5 х 32 х 21 см,  
кап. 30 л – 30 лв., 
М – 56 х 37 х 23 см,  
кап. 47 л – 40 лв.,
L – 66,5 х 42 х 25 см,  
кап. 69 л – 50 лв.

4 лв.

Контейнери 
за пътуване 

в торбичка с цип и принт,  
комплектът включва: 

 4 бутилки, кап. 100 мл и  
3 контейнера, кап. 10 мл заключване 

 с комбинация

налични 
също:

    
  

налични 
също:

    
  

налични 
също

в размер  
90 х 180 см:         

налични 
също:

     

   

налични 
също

в размер  
150 х 200 см:

   

налични 
също:

офертата е валидна от 17.06.2021 до 30.06.2021ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН



6 лв.

Четка  
с лопатка
включва:  
четка с ухо  
за окачване и  
удобна дръжка  
със силиконово  
покритие против  
плъзгане и  
полепване на  
мръсотия и  
лопатка със  
зъбци за лесно  
почистване  
на четката

5 лв.

Четка с  
диспенсер
с гумен бутон за  
освобождаване  
на препарат,  
ергономична

8 лв.

Метла 
с ухо за окачване  

и удобна силиконова  
дръжка с покритие  
против плъзгане и  

полепване на  
мръсотия

Кошница CURVER
подходяща за домашни  
аксесоари и организиране  
на пространството,  
с дръжки, разновидности:
кап. 3,5 л – 4 лв.,
кап. 12 л – 6 лв.,
кап. 30 л – 15 лв.

4 лв.

 от

Четка
с ухо за окачване и удобна  

силиконова дръжка с покритие  
против плъзгане и полепване  

на мръсотия, разновидности:
заоблена, за чинии – 2,50 лв.,
тънка, за бутилки – 2,50 лв.,

дълга, универсална – 3,50 лв. 

2 лв.

от

50

   

FACEBOOK.COM 
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5 лв.

Пижама*  
100% памук
за момиче, включва:  
тениска с принт във  
формата на точки и  
панталонки със  
същата шарка,  
размери: 92-128 см

Пижама  
100% памук
за момиче, включва:  
топ с щампа и  
панталонки с  
принт във  
формата  
на звезди,  
размери: 134-164 см

Комплект чорапи,  
3 чифта
с високо съдържание на  
памук, за момиче,  
различни модели в  
комплекта, номера: 31-38

Комплект чорапи,  
3 чифта 

с високо съдържание на  
памук, за момиче, различни  

модели в комплекта,  
номера: 23-30

Комплект бикини  
100% памук, 3 бр. 
за момиче, с принт,  
различни модели в комплекта,  
размери: 134-164 см

SHGO 045544 TESTEX

SHGO 045544 TESTEX14.HCN.50033 HOHENSTEIN HTTI

Комплект бикини*  
100% памук, 3 бр. 

за момиче, с принт, различни модели  
в комплекта, размери: 92-128 см

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

5 лв.

50

2 лв.

50

2 лв.

50

3 лв.

50

3 лв.

50

офертата е валидна от 17.06.2021 до 30.06.2021ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН



8 лв.

Нощница*
98% памук и  
2% вискоза,  
с щампа  
металик,  
размери: S-XXL

6 лв.

Пижама*
включва: топ 100% памук,  
с блестящи елементи  
и панталонки 98% памук  
и 2% вискоза,  
едноцветни, 
размери: S-XL

5 лв.

Пижама*  
100% памук
за момче, включва:  
тениска с щампа  
и едноцветни  
панталонки,  
размери: 92-128 см

Пижама* 100% памук
за момче, включва: потник с щампа и  

едноцветни панталонки, размери: 134-176 см

6 лв.

Комплект боксерки, 2 бр.
95% памук и 5% еластан, за момче,  

с широк ластик с надпис, с принт,  
размери: 92-128 см

5 лв.

Боксерки*
95% памук и  

5% еластан,  
за момче, с широк  
ластик, с принт,  

размери:  
134-164 см

17.HCN.25884  HOHENSTEIN

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

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

5 лв.

50

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



8 лв.

Сутиен
подплатен,  
с дантела,  
размери:  
70B–85D  

6 лв.

Комплект  
бикини*, 2 бр.
със задна част от  
дантела, размери: S-XXL

8 лв.

Сутиен*
спортен,  

подплатен,  
едноцветен,  

размери: S-XL

6 лв.

Комплект  
бикини,  

2 бр.
спортни,  

едноцветни,  
размери: S-XXL

5 лв.

Комплект бикини*,  
2 бр.

95% памук и 5% еластан,  
с дантела на талията,  

едноцветни, размери: S-XXL

5 лв.

Комплект бикини*,  
2 бр.
95% памук и 5% еластан,  
с широк ластик на талията,  
едноцветни, размери: S-XXL

20.HCN.18733, HOHENSTEIN HTTI  

20.HCN.18733, HOHENSTEIN HTTI

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

налични 
също:

   

налични 
също:

   

налични 
също:

   

налични 
също:

   

офертата е валидна от 17.06.2021 до 30.06.2021ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН



8 лв.

6 лв.

Тениска  
100%  
памук
с овално  
деколте,  
размери:  
S-XXXL

6 лв.

18 лв.

Дънков  
панталон
с високо  
съдържание на  
памук, с еластан,  
с джобове,  
размери: 34-44

4 лв.

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

20 лв.

Дънков  
панталон

с високо съдържание  
на памук, с еластан,  

с джобове и колан,  
размери: 36-44

8 лв.

Панталонки
100% вискоза, с ластик  
и връзка на талията,  
с джобове и дантела  
на крачолите,  
размери: 34-42

15лв.

Чанта*  
с декоративен пискюл,  

подплата и магнитно  
затваряне,  

размери: 43 х 37 см

15 лв.

Панталонки
100% вискоза,  

с ластик и връзка  
на талията,  

с джобове с цип,  
с навити крачоли,  

размери: 34-42

2015OK0963 AITEX

15.HBD.72729 HOHENSTEIN-36-44

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

PEPCO.BG

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



5 лв.

50

3 лв.

50

6 лв.

Шорти
дамски, с ластик и връзка  
на талията, неонови  
цветове, размери: 34-42

Топ
95% органичен памук и 5% еластан, дамски,  
едноцветен, модели: жълт, зелен, оранжев,  
син или морскосин, размери: S-XXL

6 лв.

Потник
мъжки, стил  
баскетбол,  
с щампа,  
размери: M-XXL

8 лв.

Шорти
мъжки, стил  
баскетбол,  
с щампа, 
размери:  
M-XXL

18 лв.

Панталон
55% лен, дамски, с джобове,  
с ластик и връзка на талията,  
раиран, размери: 36-44

8 лв.

Потник  
100% памук
мъжки, 3 цвята, с принт,  
размери: M-XXL

Джапанки*
мъжки, с принт, 

номера: 40-46

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

налични 
също:

   

офертата е валидна от 17.06.2021 до 30.06.2021ПОВЕЧЕ ЗА ПО-МАЛКО... ВСЕКИ ДЕН



5 лв.

6 лв.

Панталонки  
100% памук

за момче, с джобове  
и връзка на талията,  

с принт, размери: 104-134 см

5 лв.

Тениска  
100% памук
за момиче,  
с принт,  
размери: 98-134 см

6 лв.

Панталонки  
100% памук
за момче, с джобове  
и връзка на талията,  
с щампа, размери:  
104-134 см

5 лв.

Тениска  
100% памук
за момче,  
с принт,  
размери:  
98-134 см

8 лв.

Рокля
за момиче, горна част 100% памук,  

долна част от тюл, с блестящи  
елементи, размери: 104-134 см

5 лв.

Клин
95% памук и  

5% еластан,  
за момиче,  

с принт,  
размери:  
98-134 см

Тениска 100% памук
за момиче, с набор на  
деколтето и ръкавите,  
с принт, размери: 98-134 см

2020OK1265AITEX

налични 
също:

   

налични 
също:

   

налични 
също:

   

налични 
също:

   

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



Само сега, специални цени на  
избрани продукти от следните  

категории: дрехи, бельо,  
всекидневна, кухня и детска стая.

Офертата важи от 01.07.2021 до изчерпване на количествата.

дo

SALE
РАЗПРОДАЖБА

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


