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PIŽAMA VAIKAMS

sudėtyje daug medvilnės,
mergaitėms arba berniukams,
su „Disney“ herojų atvaizdais,
dydžiai: 92–128 cm
arba 134–164 cm

5

€

7

€

PIŽAMa

moterims,
sudėtyje daug
medvilnės,
su „Disney“
herojų
atvaizdais,
marškinėliai
su raišteliu
apačioje,
dydžiai: S–XL,

ŠLEPETĖs

su „Disney“ herojų atvaizdais,
mergaitėms, dydžiai: 22–37,
berniukams, dydžiai: 22–39,
moterims, dydžiai: 36−41,
vyrams, dydžiai: 40–45

PASIŪLYMAI galioja:

5

€

arba vyrams,
dydžiai: M–XXL
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DIENORAŠTIS „L.O.L.
SURPRISE“
su aksesuarais,
įvairaus dizaino

LĖLĖS „BARBIE“
RINKINYS
„PLAY ‘N’
WASH PETS“
rinkinyje: lėlė,
3 augintinių figūrėlės
ir aksesuarai

15

€

10

€

10

€

12

€

LĖLĖ „ENCHANTIMALS“
su žaisliniu augintiniu
ir aksesuarais, pasirink:
veterinarijos klinika
arba meno studija

5
LĖLĖ-KŪDIKIS

su aksesuarais,
maitinama skleidžia garsus

10

€

DĖLIONĖS „4 in 1“

su animacinių filmukų motyvais,
„Ledo šalies“ rinkinį sudaro
4 dėlionės: 35, 48, 54 ir 70 detalių,
Pelytės Minės rinkinį sudaro
4 dėlionės: 12, 15, 20 ir 24 detalių

€

LĖLĖ „CANDYLOCKS“

su kvepiančiais plaukais, kurie atrodo kaip cukraus vata,
su aksesuarais, pasirink: „Straw Mary“ arba „Lacey Lemonade“

PAMATYK NAUJIENAS IR DALINKIS SAVO NUOMONE

facebook.com
/PEPCOLTU

@PEPCOLTU
@pepcopl

magnetinis konstruktorius

geometrinių formų detalės,
skirtas konstruoti trimates struktūras,
lavina erdvinius gebėjimus, pasirink:
įvairių spalvų arba šviečiantis tamsoje, 30 detalių

10

€

20

€

LAVINANTIS RINKINYS
„ELEKTRONIKOS PASLAPTYS“
smagus ir naudingas,
galima sukurti 180 elektroninių projektų,
rinkinyje yra kompaktinis diskas
su instrukcijomis,
baterijos parduodamos atskirai

KA L Ė D I N Ė S

2 žaislinių ginklų RINKINYS

rinkinyje 24 žaislinės
kulkos iš minkštų putų

10

dovanos

Žaislinis
sunkvežimis

skleidžia garsus, pasirink iš
2 variantų, mastelis 1:50

7
10

€

Žaislinis dinozauras
€

vaikšto, judina žandikaulį,
skleidžia garsus, dydis: 30,5 x 17,8 cm,
su baterijomis

AUTOMOBILIS „INCREDIBLES“
SU NUOTOLINIU VALDYMU

skleidžia garsus, su nuotolinio valdymo pulteliu,
ilgis: 40 cm, baterijos parduodamos atskirai

20

€

€
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TAMPRĖS

SUKNELĖ
SU GOBTUVU

odos imitacija,
su patogia liemens guma,
dydžiai: S–XXL

iš veliūro,
gobtuvas su
satino raišteliu,
dydžiai: 36–44

10

6

€

5
MEGZTINIs

iš viskozės,
su metalo
spalvos siūlu,
dydžiai: 36–44

7

GA
SU EFEKTINPTE
IR
K
GILIA IŠ JE!
NUGARO

GOLFAS
€

iš viskozės ir elastano,
klasikinis, tinka su įvairiais
drabužių deriniais, vienspalvis,
dydžiai: S–XXL

KALĖDINĖ
kolekcija

€

SUKNELĖ

dviejų sluoksnių,
tiulis su taškeliais,
su permatomomis
rankovėmis
ir pamušalu,
dydžiai: 36–44

7

€

SIJONAS

dviejų sluoksnių,
tiulis su taškeliais,
su pamušalu,
dydžiai: S–XXL

€

10

€

PAMATYK NAUJIENAS IR DALINKIS SAVO NUOMONE

MARŠKINIAI,
100 % MEDVILNĖ

mergaitėms,
su apykakle ir sagutėmis,
su žvaigždžių raštu,
dydžiai: 104–134 cm

5

@PEPCOLTU

SUKNELĖ
mergaitėms,
iš veliūro,
užsegama
nugaroje,
su blizgiu
raštu,
dydžiai:
134–164 cm

7

€

facebook.com
/PEPCOLTU

€

5

€

MARŠKINIAI,
100 %
MEDVILNĖ

berniukams,
su smulkių
langelių raštu,
su lopais
ant alkūnių,
užsegami
sagutėmis,
dydžiai:
104–134 cm

2

5
50

€

DŽINSAI

€

su medvilne ir elastanu, berniukams,
su kišenėmis ir parauktais klešnių galais,
su juosmens raišteliu, dydžiai: 104–134 cm

MARŠKINĖLIAI ILGOMIS RANKOVĖMIS,
100 % MEDVILNĖ
berniukams, su kalėdiniu piešiniu,
dydžiai: 98–134 cm arba 128–170 cm

DŽEMPERIS SU GOBTUVU

mergaitėms, pūkuotas ir šiltas,
su aplikacija ir didele
kišene priekyje,
dydžiai: 134–164 cm

5

€

DŽEMPERIS,
100 % MEDVILNĖ

berniukams, su piešiniu,
dydžiai: 134–164 cm

7

€
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0
1

80
€

DEKORATYVINIS
KANKORĖŽIS

30

skirtas kabinti,
aukštis: 13 cm

€

DEKORATYVINIAI
KASPINAI, 3 VNT.
languoti,
dydžiai: 14 x 14 cm

BURBULŲ
RINKINYS, 6 VNT.

dekoruoti langeliais, ø 8 cm

4

€

Nuo

1

€

BURBULŲ RINKINYS

vienspalviai, spindintys,
žalios, mėtinės, tamsiai mėlynos
arba rudos spalvos, pasirink:
6 vnt., ø 6 cm – 1 €,
24 vnt., ø 3 cm –1,30 €,
6 vnt., ø 8 cm – 1,80 €

Nuo

1

€

BURBULŲ RINKINYS

matiniai ir spindintys,
raudonos arba tamsiai
raudonos spalvos, pasirink:
6 vnt., ø 6 cm – 1 €,
24 vnt., ø 3 cm – 1,30 €,
6 vnt., ø 8 cm – 1,80 €

4

€

LED girlianda

15 žvakės formos lempučių

PAMATYK NAUJAUSIĄ KOLEKCIJĄ PEPCO.LT
PEPCO.LT

LED KERAMINIS NAMELIS
pasirink: mažas – 2,50 €,
didelis – 4 €, su baterijomis

2

Nuo

2

€

50
€

LED PAPUOŠIMAS

pasirink iš dviejų dizainų:
žvaigždė, aukštis: 13 cm,
kalėdinė eglutė, aukštis: 14 cm,
su baterijomis

KA L ĖD INIAI
papuošimai

2

50

1

€

LED PAPUOŠIMAs

keraminis automobilis
su Kalėdų Seneliu
ir kalėdine eglute,
su baterijomis

50
€

LED girlianda,
10 lempučių

su kalėdiniais motyvais,
ilgis: 180 cm

PAPUOŠIMAS
„KALĖDŲ SENELIS“
su dovanų maišu ant
nugaros, aukštis: 40 cm

DEKORATYVINĖ ŠAKELĖ
pasirink:
ilgis 28–35 cm – 1 €,
ilgis 60 cm – 2 €

7

€

Nuo

1

€

4

€

DEKORATYVINIS
KALĖDŲ VAINIKAS

su baltais arba raudonais papuošimais, ø 35 cm

PUODELIŲ
RINKINYs

termopuodelis,
iš nerūdijančio plieno,
talpa 300 ml,
ir keraminis puodelis,
talpa 400 ml

10

€

Pasirink
DIZAINĄ:

termopuodelis

7

iš nerūdijančio plieno,
talpa 350 ml

€

6

ŽAKARDINĖ
STALTIESĖ

su metalizuotu siūlu,
balta, pasirink
iš 2 dizainų,
dydis: 140 x 300 cm

€

KA L Ė D I N I S
Pagalvėlės
užvalkalas

švelnus, su bumbulais,
dydis: 40 x 40 cm

2

stalas

50
€

PUODELIS

su sieteliu ir
dekoruotu dangteliu,
talpa 350 ml,
įvairaus dizaino

4
7

PUSRYČIŲ
INDAI

su „101 dalmatinas“ atvaizdu,
keraminiai: puodelis,
talpa 400 ml – 2,50 €,
dubuo, talpa 570 ml – 2,50 €,
arba termopuodelis,
iš nerūdijančio plieno,
talpa 350 ml – 7 €

€

PLEDAS

iš mikropluošto,
švelnus ir šiltas, dydis: 150 x 200 cm

DAUGIAU
UŽ MAŽIAU

...KASDIEN

SEK NAUJIENAS:

FACEBOOK.COM
/PEPCOLTU

@PEPCOLTU

Nuo

2

50
€

KLIENTŲ APTARNAVIMO
SKYRIUS:
INFO.LT@PEPCO.EU
PEPCO.LT

€

Prekių skaičius ribotas. Kai kurios
prekės dėl didelės paklausos gali
būti išparduotos pirmąją prekių
pardavimo dieną. Skirtingose PEPCO
parduotuvėse gali būti skirtingų
modelių, spalvų ar dydžių prekės.

PIRK BE RŪPESČIŲ!

30
GALIMA GRĄŽINTI
PER 30 DIENŲ
* GRĄŽINIMO TAISYKLES
RASI
WWW.PEPCO.LT

