усети качеството,
влюби се в цената

НОВА
КОЛЕКЦИЯ
за PEPCO
създадена

от

15лв.
Cardio Bunny
спортни дрехи
и обувки
налични варианти:
спортен сутиен,
размери: S-XL, 15 лв.
клин, размери:
XS-XL - 20 лв.,
спортни обувки,
размери:
36-41 - 20 лв.

Офертата е валидна от 20.01.2022 до 2.02.2022 или до изчерпване на количествата.

усети качеството,
влюби се в цената

офертата е валидна от 20.01.2022 до 2.02.2022
Спортен топ
бързосъхнещ,
с принт,
размери: XS-XL

НОВА
КОЛЕКЦИЯ

15лв.

за PEPCO
създадена

Ластик
за коса,
2 бр.

различни дизайни
в комплекта

4лв.

Спортна раница
с цип, с джобове,
презрамки и дръжки

18лв.
Суитшърт с качулка
или долнище
с високо съдържание на памук,
с джобове, размери: XS-XL,
долнище с връзки
на талията - 20 лв.
суитшърт с качулка
и цип - 25 лв.

от

20лв.

5лв.

Комплект
спортни
къси чорапи,
2 чифта*

от дишаща материя,
бързосъхнещи,
с лурекс нишка,
размери: 35-42

Спортен
суитшърт

20лв.

Сак за фитнес

с отделение за обувки, външен джоб,
подсилено дъно и регулируема дръжка
за рамо, размери: 53 х 14 х 18 см

бързосъхнещ,
с висока яка
и джобове,
с цип,
размери: XS-XL

20лв.
* Продуктът ще бъде наличен
само в някои от нашите магазини.

20лв.

Спортни
обувки

дамски, с връзки,
с еластична, лека
и дишаща материя
отгоре,
размери: 36-41

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

Спортен сутиен

с удобни широки презрамки,
кръстосващи се на гърба,
с широка еластична лента
под гърдите, с принт,
размери: S-XL

НОВА
КОЛЕКЦИЯ

15лв.

за PEPCO
създадена

19лв.

Аудио слушалки
в практична кутия

20лв.
Спортен
клин

20лв.

бързосъхнещ,
оформящ,
с контрастни,
оптически прибиращи
фигурата елементи,
широка еластична
лента на талията
и странични джобове,
размери: XS-XL

5

50
лв.

Комплект спортни
чорапи, 2 чифта*

с високо съдържание на памук,
с бродирано лого,
размери: 35-42

Спортна тениска

бързосъхнеща, с принт,
размери: XS-XL

15лв.

Спортни
обувки*

дамски, с широка
еластична лента
и лека и дишаща материя
в горната част,
размери: 36-41

20лв.
Суитшърт
с качулка
или долнище

с принт,
налични варианти:
суитшърт с качулка,
размери: XS-XL
или долнище с връзки
на талията и джобове,
размери: XS-XL

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

20лв.

Спортна чанта
с цип, с практичен
външен джоб

усети качеството,
влюби се в цената

офертата е валидна от 20.01.2022 до 2.02.2022

Спортен топ

за момичета, бързосъхнещ,
с принт и широка
еластична лента
под гърдите,
размери: 134-176 см

НОВА
КОЛЕКЦИЯ

8лв.

за PEPCO
създадена

20лв.

за момичета,
в различни десени,
размери: 31-38

Спортен клин

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

за момичета, бързосъхнещ,
с оформящи контрастни
елементи и широка еластична
лента на талията,
размери: 134-170 см

Спортен топ

за момичета, бързосъхнещ,
с широк еластичeн маншет, с принт,
размери: 134-170 см

17лв.

8лв.

за момичета, с цип, с външен
джоб с цип и регулируеми дръжки

Спортни обувки*

за момичета, с широка
еластична лента
и лека и дишаща
материя в горната част,
размери: 34-37

за момичета,
бързосъхнещ,
с джобове,
с цип, с принт,
размери: 134-170 см

Комплект къси
чорапи, 3 чифта

18лв.

Раница

Суитшърт
с качулка

20лв.

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

5

50
лв.

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

Суитшърт
с качулка
100% памук

Спортен топ

за момичета,
бързосъхнещ, с принт
и широка еластична
лента под гърдите,
размери: 134-176 см

8лв.

за момичета,
с джобове и принт,
размери: 134-170 см

18лв.
18лв.

10лв.

Спортно
долнище
100% памук

Мешка

за момичета,
с връзки на талията,
джобове и принт
размери: 134-170 см

за момичета,
с преден джоб
с цип и двойна връзка
за носене

8лв.

НОВА
КОЛЕКЦИЯ

Спортен
топ
за момичета,
бързосъхнещ,
с широк
еластичен
маншет,
с принт,
размери:
134 - 170 см

за PEPCO
създадена

18лв.
Спортен
клин
за момичета,
бързосъхнещ,
с принт,
размери:
134 - 170 см

2

50 Ластик за коса, 2 бр.
лв.
различни десени в комплекта

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

5

50
лв.

Комплект чорапи,
3 чифта
с високо съдържание
на памук, за момичета,
с принт, различни десени
размери: 31-38

усети качеството,
влюби се в цената

офертата е валидна от 20.01.2022 до 2.02.2022

5лв.

Гиричка 1 бр. х 1 кг
с гумено покритие

10лв.

Спортен топ

микрофибърен, с кръстосани
презрамки на гърба и удобна
широка лента за стабилно
поддържане на гърдите,
размери: S/M, L/XL

налични
също:

8лв.
8лв.

Спортна тениска

дамска, бързосъхнеща,
с принт, размери: S-XXL

Спортна тениска
или клин
дамски, бързосъхнещи,
с модерни странични
елементи,
тениска, размери: S-XXL,
клин, размери: S-XL

5лв.

Чорапи за йога и пилатес*
с високо съдържание на памук,
с еластан, дамски,
с неплъзгащо покритие,
перфектни за тренировка,
размери: 35-42

5лв.

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

Комплект къси чорапи, 3 чифта*
дамски, спортни, с леопардов принт,
размери: 35-42

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

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

5
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лв.

4лв.

Топ

Комплект къси
чорапи, 3 чифта

95% памук и 5% еластан,
за момичета, с широка лента,
с принт Snoopy,
размери: 134-176 см

с високо съдържание на памук,
с еластан, за момичета,
с принт Snoopy, различни десени,
размери: 31-38

5
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лв.

Комплект бикини,
2 бр.

95% памук и 5% еластан,
за момичета, с широка лента,
с принт Snoopy, различни десени,
размери: 134-176 см

5лв.

19.HCN.94611

Комплект бикини, 2 бр.
95% памук и 5% еластан,
за момичета, с принт
Minnie Mouse, различни десени,
размери: 92-128 см

19.HCN.94611

Комплект
слипове, 3 бр.

5лв.

за момчета,
с принт Cars,
различни десени,
размери: 92-128 см

Топ

95% памук и 5% еластан,
за момичета, с принт
Minnie Mouse,
размери: 92-128 см

5лв.

SHGO 045544 TESTEX

4лв.

Комплект чорапи,
2 чифта

с високо съдържание на памук,
с еластан, за момчета,
с принт Superman, различни
десени, размери: 31-42

SHGO 045544 TESTEX

Комплект къси
чорапи, 3 чифта

с високо съдържание
на памук, с еластан,
за момчета, с принт Cars,
различни десени,
размери: 23-30

4лв.

усети качеството,
влюби се в цената

офертата е валидна от 20.01.2022 до 2.02.2022

Тениска
100% памук

10лв.

за момчета, с принт
семейство Simpsons,
размери: 134-170 см

8лв.

Суитшърт
с качулка

Суитшърт
бомбър
100% памук

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

18лв.

за момичета, с цип,
с джобове и принт,
размери: 104-134 см

8лв.

Спортен топ
или клин

за момичета,
бързосъхнещи,
с принт The Powerpuff Girls,
размери: 104-134 см

8лв.

Спортно долнище
100% памук

за момчета, с връзки на талията
и с джобове, едноцветно,
размери: 134-170 см

6лв.

Тениска
100% памук
за момчета,
с принт
Looney Tunes,
размери:
104-134 см

налични
също:

10лв.

Спортно долнище

за момчета, с връзки на талията,
джобове и принт Looney Tunes,
размери: 104-134 см

18лв.
Анцуг

с високо съдържание
на памук, комплект от
суитшърт с качулка
с джобове и долнище
с връзки на талията,
джобове и принт,
размери: 104-134 см

4лв.

Балетни палци

с високо съдържание на памук,
с еластан, за момичета,
с неплъзгащо покритие,
размери: 23-38

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

Бебешки комплект

15лв.
Бебешки
комплект

за момичета, с принт
101 Dalmatians, включва:
блуза 100% памук с волани
на раменете и 3D апликация,
и клин 95% памук и 5% еластан,
размери: 74-98 см

15лв.

за момчета, включва:
памучно боди с принт
и долнище 100% памук,
с джоб тип кенгуру
и апликация,
размери: 56-86 см

8лв.

Суитшърт
с качулка
100% памук

за бебета момчета,
с ленти с надписи на
качулката и принт Spiderman,
размери: 74-98 см

Бебешки
комплект

10лв.

за момичета,
с принт The Lion King,
включва:
блуза 100% памук
с волани на раменете
и 3D апликация,
и клин 95% памук
и 5% еластан,
размери: 74-98 см

8лв.

Долнище
100% памук

за бебета момчета,
с връзки на талията,
джобове и принт Spiderman,
размери: 74-98 см

Клин

95% органичен памук и 5% еластан,
за бебета момичета,
с принт Tinker Bell,
размери: 56-86 см

5

50
лв.

8лв.

Комплект бодита, 2 бр.

100% памук, за бебета момчета, с принт динозаври,
размери: 62-92 см

6лв.
Боди

95% памук и 5% еластан,
за бебета момичета,
с принт Tinker Bell,
размери: 62-92 см

усети качеството,
влюби се в цената
Висяща декорация
от макраме
тъкана, с памучни и
дървени елементи,
размери: 59 х 27 х 1,5 см

офертата е валидна от 20.01.2022 до 2.02.2022

10лв.
налични
също:

Настолна лампа

керамична основа
с декоративни контури
и абажур от текстил,
височина на основата:
приблизително 30 см,
височина на абажура:
приблизително 47 см

SHHO 094418 TESTEX

Одеяло

25лв.

двулицево,
размери: 150 х 200 см

20лв.
Кашпа

керамична,
с декоративни
контури,
размери:
13,5 х 13,5 х 13 см

5
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лв.

10лв.
15лв.

налични
също:

Изкуствено
растение
в керамична
саксия

размери: 15 х 15 х 43 см

SHHO 094418 TESTEX

Карирано одеяло
размери: 130 х 170 см

Кош

тъкан, от
естествени
материали,
с дръжки,
в два цвята,
ø 20-30 см,
височина: 27,5 см

17лв.

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

SH025 162889 TESTEX

Одеяло

тип шерпа,
двулицево,
размери:
130 х 170 см

18лв.

5лв.

Подложка за маса
двулицева

15лв.
Покривка

с жакардов десен,
размери: 140 х 220 см

7лв.

20лв.
Висяща
декорация
от макраме

тъкана, памучна,
размери: 50 х 75 см

Декоративна
клонка
в различни цветове,
дължина: 74-90 см

налични
също:

15лв.
Одеяло

памучно, с ресни
размери: 130 х 160 см

50лв.
Табуретка

с покривало от макраме
и дървени крака,
ø 35 см, височина 43 см

15лв.

лесно
пълнене!

Термочаша

с вакуумна капачка, от неръждаема
стомана, с надпис, капацитет 400 мл
налични
също:

налични
също:

15лв.
Термос

с вакуумна капачка, от неръждаема
стомана, с принт, капацитет 500 мл

Филтрираща кана Aquaphor

с индикатор за смяна на филтъра и плъзгащо
капаче за лесно наливане на водата,
налични са различни цветове, капацитет 2,8 л
Налични Aquaphor B15 филтри

15лв.

Касерола

с незалепващо покритие, удобна
пластмасова дръжка, подходяща
за всички видове котлони,
включително индукционни,
ø 16 см

15лв.

25лв.
Уок тиган

с незалепващо покритие, удобна
пластмасова дръжка, подходящ за
всички видове котлони,
включително индукционни,
Тиган
ø 28 см
с незалепващо покритие,
удобна пластмасова
дръжка, подходящ за
всички видове котлони,
включително индукционни, ø 28 см

Следете нашето съдържание и тук:

pepco.bg

FACEBOOK.COM
/PEPCOBG

@PEPCO.BG

ПЛАЩАНЕ
С КАРТА

20лв.
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

