
Суитшърт тип шерпа
с цип на деколтето, различни десени

и цветове, налични варианти:
за момичета, размери: 104-134 см - 8 лв.,

мъжки, размери: M-XXL, или дамски,
размери: S-XXL - 18 лв.

8 лв.

от

Есенна
топлина

усети качеството,
влюби се в цената

Офертата е валидна от 6.10.2022 до 19.10.2022 или до изчерпване на количествата.



18 лв.

8 лв.

15 лв.

8 лв.

8 лв.

8 лв.

Суитшърт
тип шерпа
дамски, с цип на деколтето,
с принт, размери: S-XXL

Суитшърт тип шерпа
за момичета, с цип на деколтето, 
с принт, размери: 104-134 см

Суитшърт
тип шерпа
за момичета, с джоб,
с цип на деколтето,
с принт,
размери: 134-170 см

Суитшърт
тип шерпа
за бебета, за момичета,
с цип на деколтето,
с апликация,
размери: 74-98 см

Суитшърт тип шерпа
за бебета, за момичета,
с цип на деколтето,
с принт, размери: 74-98 см

Суитшърт тип шерпа
за бебета, за момчета,
с цип на деколтето, 
с принт, размери: 74-98 см

усети качеството,
влюби се в цената

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА В ПЕРИОДА ОТ 6.10.2022 ДО 19.10.2022



15 лв.

10 лв.

17 лв.
17 лв.

20 лв.10 лв.

8 лв.

6 лв.

Пуловер
мек на допир,
с копчета на раменете,
размери: S-XXL

Блуза 
памучна, с обло деколте

и удължен гръб, едноцветна, 
размери: S-XXXL

Клин
с ръбове отпред, с ленти под стъпалата,
едноцветен, размери: S-XXL

Риза
100% вискоза
с джобове 
и регулируеми ръкави,
карирана, размери: 36-46

Суитшърт с качулка
с джобове, със заоблен подгъв
и релефен принт Looney Tunes,

размери: S–XXL

Шал
от пухкава,

топла и мека материя,
с ресни, кариран, 

размери: 230 x 25 см

Плетена шапка
с помпон, дамска,
топло и меко плетиво, 
универсален размер

Ръкавици
дамски, двупластови, 

с удължен маншет,
с релефен десен,

универсален размер

налична
също:

усети качеството,
влюби се в цената

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА В ПЕРИОДА ОТ 6.10.2022 ДО 19.10.2022



3 лв.

17 лв.

6 лв.

6 лв.

Мокри кърпички
Poopeys, 50 бр. 

за грижа за детето и бебето,
съдържат органично алое,

от 100% разградим
нетъкан текстил

Ромпър тип
шерпа за бебета 
мек и пухкав на допир,
с джобове, налични варианти:
за момичета, с копчета, 
или за момчета, с цип,
размери: 56-80 см

Долнище
100% памук* 
за бебета, за момчета,
с връзки на талията,
налични варианти:
с апликация или
с принт на коленете,
размери: 74-98 см

Клин
100% памук
за бeбета, за момичета,
с апликация на коленете,
размери: 74-98 см

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

усети качеството,
влюби се в цената

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА В ПЕРИОДА ОТ 6.10.2022 ДО 19.10.2022



18 лв.

7 лв.

6 лв.

17 лв.

15 лв.

10 лв.

17 лв.

Клин 
95% памук
и 5% еластан,
за момичета,
термо,
с десен пепит,
размери:
104-134 см

Пола 
тюлена, подплатена, 
със сребрист ластик
на талията,
с блестящ принт,
размери: 104-134 см

Пуловер
от меко и топло плетиво,

за момчета, с апликация,
размери: 104-134 см

Дънки 
за момчета,
с връзки на талията,
с джобове
с ластичен маншет,
размери: 104-134 см

Дънки 
за момичета,

с джобове и широки
навити  крачоли,

размери: 134-170 см

Суитшърт 100% памук
за момичета, с деколте

и подгъв с необработени краища,
с принт, размери: 104-134 см

Спортно долнище 
с връзки на талията, джобове и принт,
размери: 134-170 см

усети качеството,
влюби се в цената

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА В ПЕРИОДА ОТ 6.10.2022 ДО 19.10.2022



18 лв.

8 лв.

7 лв.

4 лв.

7 лв.

15 лв.

Суитшърт с качулка 100% памук 
за момичета, с Хелоуин принт Minnie Mouse, 

размери: 134–170 см
Блуза
100% памук 
за момичета,
с Хелоуин принт
Minnie Mouse, 
размери: 134–170 см

Термо клин 
95% памук и 5% еластан,
за момичета, с принт,
размери: 104-134 см

Блуза
100% памук 
за момичета,
с Хелоуин принт
размери: 104-134 см

Блуза 100% памук
за момичета,
с Хелоуин принт Paw Patrol, 
размери: 104-134 см

Тениска 100% памук
дамска, с V-образно
деколте, с Хелоуин принт
Minnie Mouse, 
размери: S–XXXL

наличен
също:

усети качеството,
влюби се в цената

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА В ПЕРИОДА ОТ 6.10.2022 ДО 19.10.2022



6 лв.

15 лв.

7 лв.

15 лв.

10 лв.

10 лв.

40 лв.

Блуза
100% памук 
за момчета,
с Хелоуин принт,
размери: 134-170 см

Тениска
100% памук
мъжка, с Хелоуин принт
Mickey Mouse, 
размери: M-XXL

Блуза 100% памук
за момчета,
с Хелоуин принт Mickey Mouse, 
размери: 104-134 см

Спортно долнище 
с високо съдържание на памук, за момчета,
с връзки на талията, с джобове,
с Хелоуин принт Mickey Mouse,
размери: 104-134 см

Суитшърт
100% памук 
за момчета, с Хелоуин принт,
размери: 104-134 см

Спортно долнище 
100% памук 

за момчета, с джобове,
с връзки на талията, с Хелоуин принт,

размери: 104-134 см

Тарантула
с дистанционно управление,
движи се напред и назад, може да завива,
с движещи се крака,
за деца на възраст над 3 години,
батериите се продават отделно

усети качеството,
влюби се в цената

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА В ПЕРИОДА ОТ 6.10.2022 ДО 19.10.2022



6 лв.

6 лв.

4 лв.

2 лв. 15 лв.

LED фенер 
за Хелоуин, с дръжка,
размери: 8 х 8 х 22 см,

батериите се продават отделно

LED мини лампички 
за Хелоуин, 12 лампи, налични дизайни:

във формата на паяци,
тикви или ръце на скелет,

дължина на веригата: 195 см,
батериите се продават отделно

Хелоуин декорация 
комплект паяжина с паяци, 
размери: 6.6 x 4.8 x 1.6 см

Хелоуин свещник 
керамичен,
за чаени свещи,
различни дизайни,
∅ 14 см, височина: 14 см

Хелоуин маска 
с котка, тиква или на зомби тематика,
размери: 19.5 x 15.5 см, 17 x 11.5 см
или 20 x 10.5 см

Вещерска шапка 
различни десени и цветове,
∅ 38 см, височина: 38 см

Костюм
за Хелоуин 
налични варианти:
рокля с принт скелет и с 
трипластова тюлена пола, за деца
на възраст 3-8 години, или наметало
динозавър с качулка, с принт и
3D елементи, универсален размер

Хелоуин
аксесоари 
налични варианти: 
различни модели диадеми, 
размери: 20.3 x 22.3 см
или 19 x 24 см – 2,50 лв., 
или перука – оранжева, 
розова или лилава, 
∅ 29 см – 5 лв.

2 лв.

от

50 2 лв.
50

2 лв.
50

усети качеството,
влюби се в цената

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА В ПЕРИОДА ОТ 6.10.2022 ДО 19.10.2022

налична
също:



10 лв.

4 лв.
10 лв.

8 лв.

Чаени свещи,
30 бр. 
с аромат на тиква

5 лв.

от

17 лв.

от

Дифузер 
с пръчици и 150 мл. масло,
в различни цветови
варианти и аромати

Свещ във формата на тиква
в матирано стъкло,
размери: 
∅ 8.5 см, височина: 8.5 см – 5 лв.,
∅ 12 см, височина: 11.5 см – 8 лв.

Свещ във формата на тиква
в керамичен контейнер
с капак в златисто,
∅ 13.6 см, височина: 12 см

Ароматна свещ 
в стъкло, с метален капак,

в различни цветови
варианти и аромати, 

ø 13,5 см, височина: 8 см

Фенер 
дървен, със стъклени панели,
метална горна част и дръжка,
налични варианти: 
12 x 12 x 30 см – 17 лв.,
18 x 18 x 45.5 см – 20 лв.

усети качеството,
влюби се в цената

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА В ПЕРИОДА ОТ 6.10.2022 ДО 19.10.2022

налични варианти:

налични варианти:



10 лв.

10 лв.

17 лв.

5 лв.

15 лв.

Кашпа 
керамична,
налични варианти: 
с десен на цветя
∅ 15.5 см, височина: 15.8 см
или на вълни,
∅ 17 см, височина: 15 см

Ваза 
керамична, с релеф,
∅ 12 см, височина: 22.5 см

Покривка 
с високо съдържание на памук,
с декоративни шевове,
размери: 140 х 240 см

Подложка за маса
размери: 30 х 45 см

Декорация
за стена 
с 3 огледала,
∅ 25 см,
дебелина: 1.8 см

налична
също:

налична
също:

усети качеството,
влюби се в цената

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА В ПЕРИОДА ОТ 6.10.2022 ДО 19.10.2022



5 лв.
50

18 лв.6 лв.

40 лв.

40 лв.

30 лв.

Одеяло 
с релефен десен 
размери:
150 х 200 см

Калъфка
за възглавница 
от кадифе,
размери: 45 х 45 см

Комплект завеси,
2 бр. 
от кадифе, едноцветни, 
размери: 135 х 260 см

Маса за кафе 
с метална основа, 

∅ 48 см, височина: 48.5 см

Декоративна табла
с релефна вътрешна повърхност, 
размери: 34 x 34 x 4.5 см

Пуф
с покритие от велур

и метален обръч,
∅ 32 см, височина: 36 см

20.HCN.35646 HOHENSTEIN HTTISHHO 094418 TESTEX

наличен
също:

налично
също:

усети качеството,
влюби се в цената

ОФЕРТАТА Е ВАЛИДНА В ПЕРИОДА ОТ 6.10.2022 ДО 19.10.2022



20 лв.

15 лв.

Одеяло тип шерпа 
двулицево, меко и топло,
размери: 150 х 200 см

Възглавница
тип шерпа 
размери: 35 х 50 см

SHHO 094418 TESTEX

Следете нашето съдържание и тук:
ПРОФЕСИОНАЛНО 
ОБСЛУЖВАНЕ

ПЛАЩАНЕ 
С КАРТА

Политика за възстановяване  
на сума при връщане на стока

@PEPCO.BGFACEBOOK.COM 
/PEPCOBG

pepco.bg

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

налично
също:

Любимата ти PEPCO брошура се променя за теб! 
От месец октомври тя ще е вече само дигитална. В новата версия ще откриеш още повече вдъхновение, практични и 
стилни продукти, актуални тенденции, както и информация за най-новите ни предложения. Както винаги, ще ти предложим 
добро качество на достъпни цени!

Сканирай QR кода и ни посети на https://pepco.bg/broshura/, за да си винаги в крак с новостите предлагани от твоя 
PEPCO магазин.


