Peter Cook тенджера или тиган
издръжливи и практични, с трипластово
незалепващо и устойчиво на надраскване
покритие ILAG Granitec, с удобни и меки дръжки,
модерен дизайн, подходящи за всички видове
котлони, налични варианти:
тенджера, ø 16 см – 15 лв.,
тиган, ø 24 см – 15 лв.,
тиган, ø 28 см – 18 лв.,
тенджера със стъклен капак, ø 20 см – 25 лв.

от

15лв.

Офертата е валидна от 18.11.2021 до 24.11.2021 или до изчерпване на количествата.

усети качеството,
влюби се в цената

офертата е валидна от 18.11.2021 до 24.11.2021

25лв.

Peter Cook тиган

издръжлив и практичен,
с трипластово незалепващо и устойчиво
на надраскване покритие ILAG Granitec,
удобни и меки дръжки, модерен дизайн,
подходящ за всички видове котлони,
дълбок, със стъклен капак, ø 30 см

Комплект кухненски
прибори, 3 бр.
включва: решетъчна лъжица,
шпатула и бъркалка,
с дървени дръжки и
ухо за закачване,
максимална дължина: 34 см

17лв.

8лв.

Peter Cook тиган за палачинки

издръжлив и практичен, с трипластово
незалепващо и устойчиво на надраскване
покритие ILAG Granitec, удобни и меки дръжки,
модерен дизайн, подходящ за всички
видове котлони, ø 26 см

от

5лв.
Купа*

от стомана,
налични варианти:
ø 20 см – 5 лв.
ø 24 см – 5,50 лв.

налични
също:

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

18лв.

Поднос за сервиране*
керамичен, с мраморен дизайн и
дървена дръжка, ø 26 см,
дължина на дръжката: 9 см

Всички продукти от брошурата са наши хит предложения. Търсете този символ,
за да ги откриете в магазините ни.

Ароматна свещ*

в стъкло, с капак,
различни цветове
и аромати, ø 13,5 см,
височина: 8 см

8лв.
7лв.

Свещ

в стъклен съд във
формата на топка,
златиста, сребриста
или червена, ø 11 см,
височина: 11 см

Ароматен комплект

в подаръчна кутия, включва:
дифузер с 80 мл ароматно
масло и пръчици, налични
аромати: Есенна пътека,
Солен карамел или
Смокиня и канела

усети
уханието

10лв.

6лв.

Ароматен комплект

в подаръчна кутия, включва:
дифузер със 100 мл ароматно масло
и пръчици, налични аромати:
Имел и ела или Уханни горски плодове

6лв.

8лв.

Ароматен комплект

в подаръчна кутия, включва: 2 свещи
в стъкло, дифузер, декоративна клонка
и пръчици, налични аромати:
Ябълка и канела, Джунгла сафари
или Ароматна любов

Ароматен комплект*

в подаръчна кутия, включва:
2 свещи в стъкло, дифузер
със 70 мл ароматно масло и
пръчици, налични аромати:
Вербена и Пачули

6лв.

Ароматен
комплект

в подаръчна кутия,
включва: керамична
горелка и 6 ароматни
восъчни кубчета,
налични аромати:
Ябълка и канела или
Есенни листа
* Продуктът ще бъде наличен само в някои от нашите магазини.

усети качеството,
влюби се в цената
от

5лв.

офертата е валидна от 18.11.2021 до 24.11.2021

Декоративна къщичка

керамична, налични варианти:
с LED осветление, сребрист или златист
покрив, размери: 6 х 5,2 х 11,8 см – 5 лв.,
с включени в цената батерии,
или за чаени свещи, със сребрист
покрив, размери: 9 х 7,5 х 14 см – 6 лв.

3лв.
50

Декоративен
елен
керамичен, лъскав,
златист, бял или
сребрист, размери:
5,7 х 5,1 х 12,5 см

от

5лв.
5лв.

Коледно
дръвче

Комплект коледни играчки, 6 бр.

керамично,
златисто или
сребристо,
налични варианти:
9 х 18 см – 5 лв.,
13,5 х 30 см – 8 лв.

с геометрични шарки, златисти
или сребристи, ø 8 см

1 лв.
50

Коледен елен

бляскав, с панделка, златист
или сребрист, височина: 16,5 см

2лв.

Коледен венец,
2 бр.
с блясък, златисти
или сребристи, ø 12 см

4лв.

Комплект коледни
играчки, 5 бр.

грозд топчета, налични варианти:
златисти, бели, графитени
или розови, ø 6 см

Всички продукти от брошурата са наши хит предложения. Търсете този символ,
за да ги откриете в магазините ни.

5лв.
50

Комплект коледни
играчки, 5 бр.

грозд топчета, налични варианти:
бели или графитени, ø 8 см

4лв.

2лв.

Висящи снежинки, 2 бр.

с висулка във формата на сълза, ø 5,5 см

15лв.

Висящи
диаманти,
12 бр.

с връзка за закачване,
височина: 2,5 см

Декоративно дърво
с LED светлини

80 лампички, за външна и вътрешна
употреба, височина:
110 см, батериите се
продават отделно

от

8лв.
Свещник
LED светлинна
декорация

160 лампички, 8 светлинни вериги,
дължина: 2 м, батериите
се продават отделно

6лв.

от метал, във формата
на коледно дърво,
налични варианти:
фенер за една свещ с дръжка,
ø 17 см, височина: 20 см – 8 лв.,
или със звезда, за 3 свещи,
размери: 18 х 13 х 29 см – 10 лв.

4лв.

LED светлинна
верига

20 лампички с
мъниста или звезди,
дължина: 220 см

усети качеството,
влюби се в цената

офертата е валидна от 18.11.2021 до 24.11.2021

18лв.

18лв.

класическа права
кройка, завързва
се отзад, карирана,
размери: 36-44

мека плетка,
бродирани ръкави,
с маншет на
ръкавите и
долната част,
размери:
S-XXL

Пуловер

Рокля

10лв.

Пуловер

с металическа
нишка,
дълбоко
задно
деколте,
с маншет на
ръкавите и
долната част,
размери:
S-XXL

17лв.

Блуза

90% памук и 10% вискоза,
с издължен гръб,
заоблен подгъв,
едноцветна, размери:
S-XXXL

Тениска
100% памук

със заоблен подгъв
и фотопринт,
размери: S-XXL

10лв.

15лв.
Дънков клин

с висока талия, еластичен,
размери: 36-44
налични
също:

6лв.

Тениска
100% памук

с коледен принт,
размери:
S-XXXL

Пуловер

налични
също:

мека и приятна
на допир плетка,
V-образно деколте,
с маншет на ръкавите
и долната част,
размери: S-XXL

15лв.

Всички продукти от брошурата са наши хит предложения. Търсете този символ,
за да ги откриете в магазините ни.

15лв.

Пижама

от флийс полар,
30% рециклирана материя,
за момчета,
с принт Хари Потър,
размери: 92-128 см

20лв.
Пижама
100% памук

Пижама

за жени, с риза с копчета,
карирана, размери: S-XL

от флийс полар, 30%
рециклирана материя,
за момчета,
с принт Хари Потър,
размери: 134-164 см

18лв.

18лв.

Пижама

от флийс полар,
30% рециклирана материя,
за момичета,
с принт Хари Потър,
размери: 134-164 см

Пижама

от флийс полар, 30% рециклирана
материя, за момичета,
включва: топ с плюшена
апликация и долнище с принт
Хари Потър, размери: 92-128 см

15лв. 20лв.

Пижама

от флийс полар, 30% рециклирана материя,
за жени, включва: топ с плюшена апликация
и връзки в долния край, долнище с принт
Хари Потър, размери: S-XL

усети качеството,
влюби се в цената

офертата е валидна от 18.11.2021 до 24.11.2021

4лв.

Туника 100% памук

за момичета, с еластичен маншет и
коледен принт, размери: 104-134 см

Блуза
100% памук

8лв.

за момичета,
с коледен принт,
размери:
104-134 см

5лв.

Риза
100% памук
за момичета,
с набор,
размери:
104-134 см

Блуза 100% памук

за момичета, с волан в долната част
и коледен принт, размери: 104-134 см

5лв.

10лв.
Долнище

с високо
съдържание
на памук,
с еластан,
за момичета,
вталено,
с коледен принт,
размери:
104-134 см

15лв.

налични
също:

Дънки

памучни, с джобове,
за момчета,
размери: 104-134 см

Риза
100% памук

5лв.

за момчета,
с яка и копчета, карирана,
размери: 104-134 см

Блуза

100% памук или с високо
съдържание на памук и
ниско съдържание на вискоза,
за момчета, с принт, размери:
104-134 см

налични
също:

6лв.

Всички продукти от брошурата са наши хит предложения. Търсете този символ,
за да ги откриете в магазините ни.

5лв.

налични
също:

Блуза
100%
памук

Пуловер

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

налични
също:

8лв.

15лв.
за момиче,
с коледен
мотив,
размери:
134-170 см

Суитшърт
100% памук

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

Блуза 100% памук

за момчета, с коледен принт,
размери: 134-170 см

5лв.

8лв.

Блуза 100% памук

за момичета,
с металически принт Disney,
размери: 130-170 см

8лв.

Панталон

за момчета, с високо
съдържание на памук,
с еластен, с джобове,
едноцветен,
размери: 134-170 см

8лв.

Суитшърт
100% памук

за момчета,
с коледен принт,
размери: 134-170 см

налични
също:

усети качеството,
влюби се в цената

офертата е валидна от 18.11.2021 до 24.11.2021
Lamborghini
налични
също:

с дистанционно управление,
мащаб 1:18, движи се във всички
посоки, размери: 26,6 х 12,8 х 6,6 см,
за деца над 6-годишна възраст,
батериите се продават отделно

40лв.
60лв.

Комплект за игра Hot Wheels

3 писти за лупинги с 3 категории на трудност,
Hot Wheel кола с мащаб 1:64, за деца над 6-годишна възраст

20лв.

Състезателна
писта, светеща
в тъмното

включва: части за сглобяване
на писта, кола, зареждаща се
с батерии, червена или зелена,
дължина на пистата: 350 см,
за деца над 3-годишна
възраст, батериите
се продават отделно

50лв.

Комплект строителни
машини, 3 бр.

булдозер, товарен камион и багер,
с движещи се части, гумен волан,
светлини и звук, за деца над 3-годишна
възраст, с включени батерии

18лв.

Игрален комплект
Построй-си-кола

с отвертка за монтиране и
демонтиране, налични варианти:
полицейска кола или пожарен
камион, със светлини и звук,
за деца над 3-годишна възраст,
с включени батерии

20лв.

Комплект превозни
средства, 2 бр.

товарен камион с багер или аварийна
кола с багер, със звук и включени батерии

Всички продукти от брошурата са наши хит предложения. Търсете този символ,
за да ги откриете в магазините ни.

50лв.
L.O.L. Surprise!
O.M.G. кукла

включва: кукла с височина
25 см и 20 изненади,
налични варианти:
Spice Babe или Sweets

17лв.

10лв.

Кукла - певица
с включени аксесоари

Baby Born
Surprise кукла
с 10 изненади

Кукла в кола

60лв.

20лв.

Къщичка за елени Enchantimals
включва: еленче, кукла с височина 15 см и
аксесоари, височина на къщичката: 53 см

25лв.
Кукла - бебе

в бебешка люлка,
налична в два варианта

18лв.
Таблет за
рисуване 11"

цветен, за деца
над 4-годишна
възраст

Кола

с дистанционно
управление,
със звук и светлини,
движи се във всички
посоки, налични са
два модела, батериите
се продават отделно

30лв.

20лв.

Игрален комплект
10 в 1
10 образователни игри
Peppa Pig или Bing

18лв.

налични
също:

Food Truck
игрален
комплект
от пластилин

30лв.

Музикална пиано
постелка
10 клавиша със звуци
на 8 различни
инструмента,
с регулируем звук,
размери:
130 х 48 см,
за деца над
3-годишна
възраст

включва: машина за
паста, 4 контейнера
с пластилин в различни
цветове, аксесоари,
за деца над 3-годишна
възраст

15лв.
Куче

ходи, лае, маха с опашка,
за деца над 3-годишна възраст,
батериите се продават отделно

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

открий безброй коледни
вдъхновения на
www.pepco.bg
ПЛАЩАНЕ
С КАРТА

Следете нашето
съдържание и тук:
FACEBOOK.COM
/PEPCOBG

@PEPCO.BG

ПРОФЕСИОНАЛНО
ОБСЛУЖВАНЕ

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

