
7 €

Megztinis
iš švelnaus trikotažo, 
su puošta apykakle, 

su rankogaliais 
ir apačios juosta, 

tobulai tinka rudeniui, 
įvairių spalvų, 

dydžiai: S–XXL

TOP!

Švelnu ir madinga!

yra ir:

Pasiūlymai galioja nuo 2021 09 02 iki 2021 09 15 arba kol yra prekių.
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10 €

7 €

10 €
7 €

7 €

Megztinis 
iš švelnaus, 
minkšto trikotažo, 
su aukštu kaklu, 
su rankogaliais ir 
apačios juosta, 
dydžiai: S–XXL

Kardiganas 
iš švelnaus trikotažo, 
su V formos kaklu, 
su rankogaliais 
ir apačios juosta, 
užsegamas sagomis, 
dydžiai: S–L

Džinsinės tamprės 
sudėtyje daug medvilnės, 
su elastanu, su siūlėmis priekyje, 
dydžiai: 36–44

Megztinis
iš švelnaus trikotažo, 
su puošta apykakle, 

su rankogaliais ir 
apačios juosta, 

tobulai tinka rudeniui, 
įvairių spalvų, 

dydžiai: S–XXL

Megztinis 
stambaus mezgimo, su ažūriniu 

rombų raštu, su rankogaliais 
ir apačios juosta, dydžiai: S–XXL

DAUGIAU UŽ MAŽIAU... KASDIEN pasiūlymai galioja nuo 2021 09 02 iki 2021 09 15

yra ir:

yra ir:

    

YPAČ 
ŠVELNUS

PUOŠTA 
APYKAKLĖ

ŠVELNUS IR 
MINKŠTAS



6 €

5 €

10 € 5 €

12 €

Suknelė 
100 % viskozės, su V formos kaklu 
ir sagutėmis priekyje, paraukta, 
su raštu, dydžiai: 36–44

Marškinėliai, 
100 % medvilnės 

su V formos kaklu, su pailginta nugara 
ir piešiniu, dydžiai: S–XXXL

Palaidinė 
95 % medvilnės ir 5 % elastano, 

su atraitotomis rankovėmis 
ir pailginta nugara, vienspalvė, 

dydžiai: S–XXXL

Mini sijonas 
sudėtyje daug viskozės, 
su elastanu, 
su sagomis priekyje, 
dydžiai: S–XXL

Džinsai 
sudėtyje daug medvilnės, 
su elastanu, su kišenėmis, 
sendinti ties keliais, 
dydžiai: 36–44

Leidinio prekes rasite parduotuvėse pažymėtas TOP! ženklu TOP!



6 €
10 €

12 €

12 €

7 €

2 €30

Pižama
sudėtyje daug 

medvilnės, 
marškinėliai 

su piešiniu 
ir vienspalvės 

kelnės, 
dydžiai: S–XL

Naktiniai, 
100 % medvilnės

su iškiliu piešiniu, malonūs liesti, 
dydžiai: S–XXL

Pižama, 
100 % medvilnės
viršus su iškiliu piešiniu, 
iš malonaus liesti audinio, 
kelnės su blizgančiu raštu, 
dydžiai: S–XL

Pėdučių rinkinys, 3 poros 
sudėtyje daug ekologiškos 
medvilnės, su elastanu, vienspalvės, 
dydžiai: 35–38 arba 39–42

Chalatas 
iš švelnaus liesti 
fl iso, su kišenėmis, 
diržu ir baltų 
taškų raštu, 
dydžiai: S–XL

Pižama, 
100 % medvilnės

viršutinė dalis 
susiriša apačioje, 
su Peliuko Mikio ir 

Pelytės Minės atvaizdais, 
kelnės taškuotos, 

dydžiai: S–XL
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10 €

10 €

4 €

5 €

7 €

Megztinis 
mergaitėms, iš švelnaus trikotažo, 

su paaukštintu kaklu, su rankogaliais ir 
apačios juosta, dydžiai: 134–170 cm

Megztinis su gobtuvu 
mergaitėms, iš švelnių ir 

purių siūlų, su rankogaliais 
ir apačios juosta, 

dydžiai: 134–170 cm

Megztinis
mergaitėms, iš švelnaus trikotažo, 
stambaus mezgimo, su raštu, 
su rankogaliais ir apačios juosta, 
dydžiai: 134–170 cm

Tamprės 
95 % medvilnės ir

 5 % elastano, mergaitėms, 
su užrašais išilgai klešnių, 

dydžiai: 134–170 cm

Palaidinė, 
100 % 

medvilnės
mergaitėms, 

trumpa, 
su rankogaliais ir 

apačios juosta, 
su užrašais, 

dydžiai: 
134–170 cm

Pamatyk naujienas, dalinkis savo nuomone:
@PEPCOLTUFACEBOOK.COM

/PEPCOLTU



7 €

7 €

2 €50

2 €50

2 €50

Suknelė 
mergaitėms, 
su širdimi iš 
blizgučių priekyje 
ir dviejų sluoksnių 
tiulio sijonu, 
dydžiai: 104–134 cm

Kardiganas, 100 % medvilnės 
mergaitėms, su dekoratyviu raštu ties pečiais, 

su sagomis ir aplikacija, dydžiai: 104–134 cm

Marškinėliai ilgomis 
rankovėmis, 
100 % medvilnės
su raukiniais ties rankogaliais ir piešiniu, 
dydžiai: 104–134 cm

Tamprės 
95 % medvilnės 
ir 5 % elastano, 
mergaitėms, 
su raštu, 
dydžiai: 
98–134 cm

Tamprės 
95 % medvilnės 
ir 5 % elastano, 

mergaitėms, 
su raštu, 
dydžiai: 

98–134 cm

DAUGIAU UŽ MAŽIAU... KASDIEN pasiūlymai galioja nuo 2021 09 02 iki 2021 09 15



5 €

3 €

7 €

7 €

7 €

Megztinis, 
100 % 
medvilnės 
berniukams, 
dryžuotas, 
dydžiai: 
104–134 cm

Džinsai
sudėtyje daug medvilnės, 
su elastanu, berniukams, 
su kišenėmis, su užrašais 
ant kišenių ir paraitotų klešnių, 
dydžiai: 104–134 cm

Kelnės
98 % medvilnės 
ir 2 % elastano, 

berniukams, 
su kišenėmis 

ir dryžuotomis 
atraitojamomis 

klešnėmis, 
dydžiai: 

104–134 cm

Marškinėliai, 
100 % medvilnės
berniukams, su juostomis 
ir užrašais ant rankovių, 
su piešiniu, 
dydžiai: 104–134 cm

Džinsiniai 
marškiniai 

sudėtyje daug 
medvilnės, 

su elastanu, 
berniukams, 

su kišenėmis, 
dydžiai: 

104–134 cm

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



6 €

4 €

4 €
4 €

5 €

5 €

2 €50

Džinsai 
iš medvilnės, 
su elastanu, 
berniukams, 
su išsiuvinėjimu 
ir išsikišusiomis 
gyvūno ausytėmis, 
dydžiai: 74–98 cm

Suknelė, 
100 % 
medvilnės
mergaitėms, 
su raukiniais 
ties pečiais, 
su sagute 
nugaroje 
ir gėlių raštu,
dydžiai: 
74–98 cm

Glaustinukė, 
100 % medvilnės
fl anelinė, berniukams, 
užsegama sagutėmis, languota, 
su kišene, dydžiai: 62–92 cm

Glaustinukė, 
100 % ekologiškos medvilnės
mergaitėms, užsegama šone, 
su raukinukais ties apykakle ir ant rankogalių, 
su raštu, dydžiai: 62–92 cm

Silikoninis 
seilinukas 
su erdvia kišene, 
su reguliuojamu 
užsegimu 
ir piešiniu, 
universalaus 
dydžio

Barškutis-kramtukas 
raktų formos

Marškiniai, 
100 % 

medvilnės
berniukams, 

languoti, 
dydžiai: 

74–98 cm

yra ir:

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

Certi� ed by 
CERES 0532

‘organic’


