
2 €50

5 €
Marškinėliai 
arba šortai
100 % medvilnės 

arba sudėtyje 
daug 

medvilnės, 
su filmų 

motyvais, 
moterims, 

dydžiai: 
S–XXL, 

arba vyrams, 
dydžiai: 
M–XXL

Marškinėliai 
arba šortai
100 % medvilnės 
arba sudėtyje 
daug medvilnės, 
su filmų motyvais,
mergaitėms arba 
berniukams, 
dydžiai: 
104–134 cm

TOP!
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DERANČIOS
POROS



2 €50

2 €50

2 €50

Marškinėliai 
arba šortai 
100 % medvilnės 
arba sudėtyje 
daug medvilnės, 
mergaitėms, 
su Pelytės Minės 
atvaizdu, 
dydžiai: 104–134 cm

Marškinėliai 
arba šortai 

100 % medvilnės arba sudėtyje 
daug medvilnės, mergaitėms, 
su „101 dalmatinas“ motyvais, 

dydžiai: 104–134 cm

Marškinėliai 
arba šortai
100 % medvilnės 
arba sudėtyje 
daug medvilnės, 
berniukams, 
su „Marvel“ 
herojų motyvais, 
dydžiai: 104–134 cm 

Marškinėliai 
arba šortai 
100 % medvilnės arba 
sudėtyje daug medvilnės, 
berniukams, 
su Peliuko Mikio 
atvaizdu, 
dydžiai: 
104–134 cm

5 €
Marškinėliai arba šortai 
100 % medvilnės arba sudėtyje 
daug medvilnės, moterims, 
su „101 dalmatinas“ motyvais, 
dydžiai: S–XXL

5 €
Marškinėliai 
arba šortai 

sudėtyje daug 
medvilnės, 

vyrams, pasirink: 
marškinėliai su 

„Marvel“ herojų 
motyvais arba 

šortai su „Marvel“ 
emblema, 

dydžiai: M–XXL

5 €

Marškinėliai 
arba šortai 
100 % medvilnės arba 
sudėtyje daug medvilnės, 
moterims, su Pelytės Minės 
atvaizdu, dydžiai: S–XXL

2 €50

pasiūlymai galioja nuo 2021 05 06 iki 2021 05 19DAUGIAU UŽ MAŽIAU... KASDIEN



2 €50

2 €50

2 €50
2 €50 1 €50

1 €50

1 €30

Sijonas 
sudėtyje daug medvilnės, mergaitėms, 

su elastine juosmens gumele 
ir taškelių raštu, 

dydžiai: 104–134 cm

Berankoviai 
marškinėliai, 
100 % medvilnės
mergaitėms, 
su raukiniais 
ant pečių, 
vienspalviai, 
dydžiai: 
104–134 cm

Šortai, 
100 % 
medvilnės
mergaitėms, 
su elastine 
juosmens 
gumele ir 
taškelių raštu, 
dydžiai: 
104–134 cm

Šortai 
iš mikropluošto, 

berniukams, 
su piešiniu 

ant klešnės, 
dydžiai: 

104–134 cm

Marškinėliai, 
100 % organinės 
medvilnės
berniukams, 
dryžuoti, su piešiniu, 
dydžiai: 104–134 cm

Berankoviai 
marškinėliai, 
100 % medvilnės
mergaitėms, 
su petnešėlėmis, 
elastinga apykakle 
ir raštu, 
dydžiai: 104–134 cm

Marškinėliai, 
100 % organinės medvilnės
berniukams, su raštu, 
dydžiai: 104–134 cm

yra ir:

TOP!Leidinio prekes rasite parduotuvėse pažymėtas TOP! ženklu



2 €50

2 €50

7 €

Marškinėliai, 
100 % 
medvilnės
mergaitėms, 
su piešiniu, 
dydžiai: 
134–170 cm

4 €
Kepurė su 
snapeliu 
su aplikacija, 
reguliuojamo dydžio, 
apimtis: 54–56 cm5 €

Glaustinukė
95 % medvilnės 
ir 5 % elastano, 
mergaitėms, 
su raukiniais 
ant pečių, 
dydžiai: 134–170 cm

6 €
Džinsiniai šortai
sudėtyje daug medvilnės, su elastanu, 
mergaitėms, su 5 kišenėmis, 
dydžiai: 134–164 cm 

Džinsiniai 
šortai 

98 % medvilnės 
ir 2 % elastano, 

berniukams, 
su kišenėmis, 

sendinti, 
dydžiai: 

134–164 cm

Marškinėliai, 
100 % 
medvilnės
berniukams, 
su piešiniu, 
dydžiai: 
134–170 cm

yra ir:
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7 €

5 €
Šortai 
100 % viskozės, 
laisvo kirpimo, 
su kišenėmis ir 
juosmens raišteliu, 
su raštu, 
dydžiai: 34–42

5 €
Šortai 
100 % viskozės, 
laisvo kirpimo, 
su kišenėmis ir 
juosmens raišteliu, 
vienspalviai, 
dydžiai: 34–42

Batai
su raišteliais, 
dydžiai: 36−41

4 €
Berankoviai 
marškinėliai, 
100 % medvilnės
laisvo kirpimo, 
su užapvalinta apačia 
ir raštu, dydžiai: S–XXL

Džinsinės 
kelnės, 
100 % 
medvilnės
iš lengvo džinso, 
laisvo kirpimo, 
su kišenėmis, 
elastine guma 
ties juosmeniu ir 
klešnių galuose, 
dydžiai: 36–44

Džinsinė 
suknelė, 

100 % 
medvilnės

iš lengvo džinso, 
su paraukta 

apykakle, 
iškirpimais 

ir raišteliais 
ant rankovių, 

su dirželiu, 
dydžiai: 36–44

10 €

10 €

yra ir:

Šis leidinys ir daug įkvėpimo tavęs laukia www.pepco.lt



7 €
6 €

Palaidinė
dviejų sluoksnių, 

viršutinė dalis iš nėrinių, 
medvilninis pamušalas, 

dydžiai: S–XXL

4 €
Skrybėlė
pinta, su plačiais 
kraštais ir tiulio kaspinu, 
universalaus dydžio

4 € Berankoviai 
marškinėliai, 
100 % medvilnės
laisvo kirpimo, su užapvalinta 
apačia ir piešiniu, 
dydžiai: S–XXL

5 €

Palaidinė 
95 % viskozės 

ir 5 % elastano, 
laisvo kirpimo, 

su V formos 
iškirpte ir 

raišteliu apačioje, 
dydžiai: S–XXL

6 €Paplūdimio 
šlepetės

su kaspinėliais, 
dydžiai: 36−41

Džinsiniai šortai, 
100 % medvilnės
iš lengvo džinso, su juosmens 
raišteliu ir kišenėmis, 
dydžiai: 34–42

Džinsiniai 
šortai

sudėtyje daug 
medvilnės, 

su elastanu ir 
5 kišenėmis, 

dydžiai: 34–42

7 €
yra ir:
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10 €3 €
Skrybėlė
pinta, 
su dekoruotais 
kraštais ir kaspinu, 
universalaus 
dydžio

4 €
Basutės
su kutais, 
dydžiai: 36–41

5 € Mini sijonas 
su juosmens raišteliu, 
iš minkštos medžiagos, 
priglundantis, dydžiai: S–XXL

Sijonas 
100 % viskozės, ilgas, 
laisvai krentantis, 
su parauktu juosmeniu 
ir juosmens raišteliu, 
dydžiai: S–XXL

Džinsai
sudėtyje daug 

medvilnės, 
su elastanu 
ir kišenėmis, 

dydžiai: 36–44

4 €
Berankoviai 
marškinėliai

95 % medvilnės 
ir 5 % elastano, 

su V formos iškirpte 
priekyje ir gale, 

su raštu, 
dydžiai: S–XXL

7 €

Pamatyk naujienas, dalinkis savo nuomone:
@PEPCOLTUFACEBOOK.COM

/PEPCOLTU

15.HBD.72729 HOHENSTEIN



2 €
 nuo

2 €

2 €50

2 €50

2 €50

2 € 3 poros pėdučių 
sudėtyje daug medvilnės, 
su poliamidu ir elastanu, mergaitėms, 
su „101 dalmatinas“ motyvais, 
dydžiai: 23–30

2 €
3 poros pėdučių 
sudėtyje daug medvilnės, su poliamidu 
ir elastanu, mergaitėms, 
su „101 dalmatinas“ motyvais, 
dydžiai: 31–38

3 poros pėdučių 
sudėtyje daug medvilnės, 

su poliamidu ir elastanu, berniukams, 
su Žmogaus voro atvaizdu, 

dydžiai: 23–30

3 poros pėdučių 
sudėtyje daug medvilnės, 
su poliamidu ir elastanu, 
berniukams, su „Animal Planet“ motyvais, 
dydžiai: 31–42 – 2 €
arba šortų tipo apatiniai 
95 % medvilnės ir 5 % elastano, berniukams, 
su „Animal Planet“ motyvais ir užrašu 
ant juosmens juostos, 
dydžiai: 134–176 cm – 2,50 €

3 trumpikių rinkinys, 
100 % medvilnės
berniukams, su Žmogaus 

voro atvaizdu, dydžiai: 92–128 cm.
arba šortų tipo apatiniai

95 % medvilnės ir 5 % elastano, 
berniukams, su Žmogaus 

voro atvaizdu, dydžiai: 92–128 cm 

2 šortų tipo apatinių rinkinys 
95 % medvilnės ir 5 % elastano, 
mergaitėms, su „101 dalmatinas“ 
motyvais, dydžiai: 134–164 cm

Berankoviai marškinėliai 
arba 2 šortų tipo 
apatinių rinkinys 
95 % medvilnės ir 
5 % elastano, mergaitėms, 
su „101 dalmatinas“ motyvais, 
dydžiai: 92–128 cm
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4 €
Glaustinukė 
95 % medvilnės ir 5 % elastano, 
kūdikiams, dydžiai: 62–92 cm, 
mergaitėms su Mikės Pūkuotuko ir 
draugų atvaizdais, berniukams su 
Peliuko Mikio ir draugų atvaizdais

5 € 2 glaustinukių rinkinys, 100 % medvilnės
mergaitėms, su raukiniais ant pečių 
ir piešiniais, rinkinyje skirtingi dizainai, 
dydžiai: 62–92 cm

5 €
Rinkinys 
kūdikiui, 
100 % 
medvilnės
berniukams, rinkinyje: 
marškinėliai su 
Peliuko Mikio 
atvaizdu ir 
vienspalviai šortai, 
dydžiai: 74–98 cm

Šliaužtinukai, 
100 % medvilnės
mergaitėms, pasirink: 
su gėlių raštu, 
dydžiai: 62–80 cm – 2,50 €, 
arba džinsiniai 
su vyšnių raštu, 
dydžiai: 62–80 cm – 5 €

2 €50
 nuo

TOP!Leidinio prekes rasite parduotuvėse pažymėtas TOP! ženklu



2 €50

7 €

15 €
Stalo įrankių 
rinkinys, 24 vnt.
rinkinyje: 6 šaukštai, 
6 šakutės, 6 peiliai ir 
6 šaukšteliai, 
nerūdijančio plieno, 
plastikinės rankenos 
su spalvotu raštu

2 €
Dėžutė

metalinė, 
su piešiniais, 

dydis: 
12 x 12 x 16,8 cm

Paplūdimio krepšys
su folijos izoliacija viduje 
ir užtrauktuku, 
dydis: 62 x 38 x 13 cm

Sulankstoma 
dėžė
su piešiniais, 
dydis: 30 x 30 x 30 cm

2 €
Butelis
šaltiems gėrimams, 
plastikinis, su 12 šaldymo kubelių, 
talpa 1,5 l 4 €Stiklainis 

šaltiems gėrimams, 
su kraneliu, plastikinis, 

su piešiniais, talpa 3,8 l
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7 €

1 €80

1 €80

1 €50

2 €
Butelis
šaltiems gėrimams, 
plastikinis, su 12 šaldymo 
kubelių, talpa 1,5 l

4 € Stiklainis 
šaltiems gėrimams, 
su kraneliu, plastikinis, 
permatomas, bespalvis, 
su rausvomis arba 
mėlynomis detalėmis, talpa 4 l

6 €
Dubuo
iš tamsinto stiklo, 
su iškiliu raštu, ø 23 cm, 
talpa 2,2 l, galima plauti 
indaplovėje

Ąsotis
šaltiems gėrimams, 
iš tamsinto stiklo, 
su iškiliu raštu, 
talpa 1,3 l, galima 
plauti indaplovėje

Stiklinė
šaltiems gėrimams, 

iš tamsinto stiklo, 
su iškiliu raštu, 
talpa 350 ml, 
galima plauti 

indaplovėje

Taurė
šaltiems gėrimams, šaltiems gėrimams, 
iš tamsinto stiklo, su iškiliu raštu, iš tamsinto stiklo, su iškiliu raštu, 
talpa 320 ml, galima talpa 320 ml, galima 
plauti indaplovėjeplauti indaplovėje

Dubenėlis
iš tamsinto stiklo, 
su iškiliu raštu, ø 14 cm, 
talpa 360 ml, galima 
plauti indaplovėje

2 €
4 šiaudelių 

rinkinys 
metaliniai, spalvoti, 

rinkinyje: 2 tiesūs, 
2 lenkti šiaudeliai, 

šepetėlis

yra ir 
kitos 

spalvos:

Pirk be rūpesčių! 
Įsigytas prekes galite grąžinti per 30 dienų* 30



7 €
 nuo

4 €
5 €

2 €50

7 €

1 €80

CURVER padėklas desertams
rinkinyje padėklas su rankenomis 
ir dangtis su rankena, pasirink: 
padėklas keksiukams arba tortui, 
dydis: 29 x 45 x 12 cm

Pakabinamas 
vazonas 

su „makrame“ virvės 
pakabinamu laikikliu 

Nuotraukos 
rėmelis
15 x 20 cm 
dydžio nuotraukai

Vazonas
keraminis, 
su iškiliu raštu, 
ø 15 cm,  
aukštis: 14,5 cm

Žibintas
su stikliniais langeliais 

ir rankena, pasirink:
12 x 12 x 28 cm – 7 €,
18 x 18 x 47 cm – 12 €

Sulankstoma 
dėžė

su piešiniais, 
dydis: 

30 x 30 x 30 cm

2 
80

dydžio nuotraukai

Žibintas

Sulankstoma 

su piešiniais, 

30 x 30 x 30 cm

TIK
DABAR

yra ir::

KLIENTŲ APTARNAVIMO CENTRAS:

KLIENTAS.LT@PEPCO.EU

SEK NAUJIENAS: PIRK BE RŪPESČIŲ!

GALIMA GRĄŽINTI
PER 30 DIENŲ

* GRĄŽINIMO TAISYKLES
RASI 

WWW.PEPCO.LT

30
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. 

DAUGIAU
UŽ MAŽIAU
...KASDIEN @PEPCOLTUFACEBOOK.COM 

/PEPCOLTU
PEPCO.LT


