
5 €
Megztinis 
iš minkšto trikotažo, 
su V formos apykakle 
ir užapvalinta apačia, 
dydžiai: S–XXXL

5 €
Megztinis
iš minkšto trikotažo, 
su V formos apykakle, 
parauktomis 
rankovėmis ir 
raišteliu apačioje, 
dydžiai: S–XXXL

10 €
Džinsai 
medvilniniai, su elastanu, 
priglundantys, dydžiai: 36–44

Rinkis patogumą!

TOP!

yra ir:

Pasiūlymai galioja nuo 2021 10 07 iki 2021 10 20 arba kol yra prekių.
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7 €

4 €
Tamprės 
95 % medvilnės ir 5 % elastano, 
vienspalvės, dydžiai: S–XXL

7 €

Marškiniai
100 % viskozės, 
su sagutėmis, 
apykakle ir 
kišene priekyje, 
su raštu, 
dydžiai: 36–46

Tamprės
su sagomis ties 
kišenėmis, 
pašiltintos, 
vienspalvės, 
dydžiai: S–XXL

9 €

Džinsinis sijonas
sudėtyje daug medvilnės, 
su elastanu, su plačia elastine 
juosmens juosta, sagutėmis 
ir kišenėmis nugaroje, 
dydžiai: S–XXL

10 €

Megztinis
iš minkšto ir šilto trikotažo, 
su struktūriniu raštu 
ir juostelėmis 
ties apykakle, 
dydžiai: S–XXL

5 €
Megztinis

iš minkšto 
trikotažo, 

su dryžuotomis
 rankovėmis, 

dydžiai: S–XXXL

yra ir:

yra ir:

pasiūlymai galioja nuo 2021 10 07 iki 2021 10 20
mėgaukis kokybe, 
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7 €

7 €

15 €
Kardiganas
moterims, 
švelnus ir šiltas, 
su parauktais 
rankogaliais 
ir apačia, 
dryžuotas, 
dydžiai: S–L

5 €
Sportinės kelnės
95 % medvilnės ir 5 % elastano, 
su kišenėmis ir juosmens raišteliu, 
vienspalvės, dydžiai: S–XXL

6 € Palaidinė
95 % medvilnės ir 5 % elastano, 
moterims, su pailginta ir 
užapvalinta apačia, vienspalvė, 
dydžiai: S–XXXL

7 €

Džemperis 
su gobtuvu
iš minkšto fl iso, 
su didele kišene priekyje, 
vienspalvis, dydžiai: S–XXL

Džemperis 
su gobtuvu
su didele kišene 
priekyje, 
vienspalvis, 
dydžiai: 
M–XXL

Sportinės kelnės
su juosmens raišteliu, 
dydžiai: M–XXL

yra ir:

    

yra ir:

    

TOP!Leidinio prekes rasi parduotuvėse pažymėtas ženklu



2 €

2 €50

2 €50

5 €
Liemenėlė
universali, su nėriniais
ir blizgiu siūlu, 
dydžiai: 75A–85D

Kelnaitės
su nėriniais ir 
blizgiu siūlu, 
dydžiai: S–XL

5 €
Liemenėlė*
braletės tipo, 
su patraukliais 
nėriniais ant 
petnešėlių ir 
apačioje, 
dydžiai: S–XL

Kelnaitės*
su nėriniais, 
dydžiai: S–XXL

10 €
Glaustinukė
nėriniuota, su minkštais 
kaušeliais, dydžiai: S–XL

Kelnaitės*
pasirink: bikinio tipo, su plačiais nėriniais, 
juodos, dydžiai: S–XXL;
braziliško tipo, su plačiais nėriniais, 
raudonos, dydžiai: S–XXL; 
arba siaurikės, su nėriniais, 
raudonos, dydžiai: S–XL 

* 
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5 €

2 €50

2 €50

2 €50

2 kelnaičių 
rinkinys*

95 % medvilnės 
ir 5 % elastano, 

su nėrinių apvadu, 
dydžiai: S–XXLLiemenėlė*

braletės tipo, 
su patraukliais 

nėriniais ant petnešėlių 
ir apačioje, 

dydžiai: S–XL

Kelnaitės*
su nėriniais, 

dydžiai: S–XXL

5 €
Liemenėlė*
pakelianti, su nėriniais, 
dydžiai: 75A–85D

10 € Glaustinukė*
nėriniuota, su paminkštintais kaušeliais, 
dydžiai: S–XL

Šortukai*
su nėriniais, dydžiai: S–XL

* 
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Pamatyk naujienas, dalinkis savo nuomone:
@pepcoltufacebook.com

/pepcoltu

BEGO 064655 by TESTEX 



5 €
Marškinėliai ilgomis 
rankovėmis, 100 % medvilnės
berniukams, su motyvu „Batman“, 
dydžiai: 134–170 cm  

9 €

Džemperis, 
100 % 
medvilnės
berniukams, 
su motyvu „Batman“, 
dydžiai: 134–170 cm   

9 €

Sportinės kelnės, 
100 % medvilnės
berniukams, su kišenėmis 

ir juosmens raišteliu, 
su motyvu „Batman“, 

dydžiai: 134–170 cm  

5 €
Sportinės kelnės, 
100 % medvilnės
berniukams, su kišenėmis ir 
juosmens raišteliu, vienspalvės, 
dydžiai: 134–170 cm  

4 € Marškinėliai ilgomis rankovėmis, 
100 % medvilnės
berniukams, su motyvu „Batman“, 
dydžiai: 104–134 cm   

pasiūlymai galioja nuo 2021 10 07 iki 2021 10 20
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10 €

7 €

7 €

2 €

Marškinėliai 
ilgomis 

rankovėmis, 
100 % 

medvilnės
mergaitėms, 

su piešiniu, 
dydžiai: 

104–134 cm     

Megztinis, 
100 % medvilnės
mergaitėms, 
stambaus mezgimo, 
dydžiai: 134–170 cm  

5 €
Tamprės
95 % medvilnės ir 
5 % elastano, mergaitėms, 
pašiltintos, su plačiomis 
juostomis šonuose ir raštu, 
dydžiai: 134–170 cm  

Džinsai*
99 % medvilnės 
ir 1 % elastano, 
mergaitėms, 
su kišenėmis, 
dydžiai: 104–134 cm   

5 €
Džemperis
medvilninis, 
mergaitėms, 
su blizgančiomis 
detalėmis ir piešiniu, 
dydžiai: 104–134 cm   

4 €
Tamprės
95 % medvilnės ir 
5 % elastano, 
mergaitėms, 
su piešiniais, 
dydžiai: 104–134 cm   

Džemperis, 
100 % medvilnės*

mergaitėms, 
su Peliuko Mikio atvaizdu, 

dydžiai: 134–170 cm  

6 €
Džemperis 
su gobtuvu, 
100 % 
medvilnės
berniukams, 
su motyvu 
„Jurassic World“, 
dydžiai: 
104–134 cm   

* Prekė parduodama tik kai kuriose parduotuvėse.

yra ir:

yra ir:

TOP!Leidinio prekes rasi parduotuvėse pažymėtas ženklu



4 €

1 €80

Sportinės kelnės, 100 % medvilnės
berniukams, su kišenėmis ir juosmens raišteliu, 
vienspalvės, dydžiai: 98–134 cm

2 €
Marškinėliai 

ilgomis 
rankovėmis

100 % medvilnės 
arba 90 % medvilnės 

ir 10 % viskozės, 
berniukams, 

su Helovino motyvu, 
dydžiai: 104–134 cm   

Džemperis*
mergaitėms, 
su aplikacija ir 
blizgančiomis detalėmis, 
dydžiai: 104–134 cm   

4 €
Marškinėliai 
ilgomis 
rankovėmis
100 % medvilnės 
arba sudėtyje daug 
medvilnės, mergaitėms, 
su motyvu „Paw Patrol“, 
dydžiai: 104–134 cm   

Helovino lankelis
įvairaus dizaino, 
dydžiai: 23 x 13 cm,  
25,5 x 16 cm

1 €
Helovino 
kaukė
įvairaus dizaino, 
universalaus dydžio

* Prekė parduodama tik kai kuriose parduotuvėse.

7 €

yra ir:

pasiūlymai galioja nuo 2021 10 07 iki 2021 10 20
mėgaukis kokybe, 
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17.HIN.01958 HOHENSTEIN HTTI



7 €

 nuo

1 €30

2 €50

2 €50

1 €50

1 €
Helovino 
žibintas
popierinis, ø 20,5 cm

Helovino 
kostiumas
vaikams, pasirink: 
dinozauro apsiaustas 
su  gobtuvu, 
šikšnosparnio 
apsiaustas arba 
suknelė su 
griaučių arba 
voratinklio 
piešiniu, 
tinka 
3–8 metų 
vaikams

Helovino krepšys 
saldainiams rinkti
2 modeliai, 
dydis: 15 x 54 x 4 cm

Helovino papuošimas*
keraminis, tinka arbatinės žvakutės, 
pasirink: moliūgas, 2 modeliai, 
ø 11,5 cm, aukštis 12 cm arba 
ø 10,5 cm, aukštis 12 cm – 1,30 €; 
vaiduoklis, 2 modeliai, ø 7,5 cm, 
aukštis 13,5 cm arba 
12 x 8 x 16 cm – 1,30 €; didelis moliūgas,
 ø 15 cm, aukštis 17 cm – 2,50 €

 nuo

1 € Helovino kostiumo 
aksesuarai
pasirink: galvos raištis, 
įvairaus dizaino, 
universalaus 
dydžio – 1 €, 
raganos kepurė*, 
įvairaus dizaino,
ø 38 cm – 1,30 €, 
perukas, violetinis, rausvas 
ir oranžinis, universalaus 
dydžio – 2,50 €

Šviečiantis 
LED puodelis
su šiaudeliu ir 
kaukolės motyvu, 
ø 10 cm, 
aukštis 17,5 cm, 
talpa 400 ml

Helovino LED 
mini girlianda

10 lempučių, 
įvairaus dizaino, 

ilgis 165 cm, baterijos 
parduodamos atskirai

* Prekė parduodama tik kai kuriose parduotuvėse.

yra ir:

yra ir:

    

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



2 €50

10 €
Stalo lempa
glamūro stiliaus, aukso arba 
sidabro spalvos, ø 12 cm, aukštis 25 cm

5 €
Kvepianti žvakė 
stiklo inde, su dangteliu, įvairių spalvų ir kvapų, 
ø 13,5 cm, aukštis 8 cm

LED girlianda 
su kamščiu, 
2 vnt.
be butelio, baterijos 
parduodamos atskirai

4 €
Kvepianti 
žvakė
dekoratyvi, 
pačiulio kvapo, 
ø 7 cm, aukštis 15 cm

Kvepianti žvakė
stiklo inde, įvairių kvapų, pasirink: 
8 x 8 x 8 cm – 1,80 €, 
10 x 10 x 10 cm – 4 €, 
12 x 12 x 12 cm – 5 €

yra ir:

801 €
 nuo

        

žvakė 8 x 8 x 8 cm, kiti kvapai:

pasiūlymai galioja nuo 2021 10 07 iki 2021 10 20
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6€

 nuo
Krepšys
metalinis, su rankenomis, 
pasirink dydį: 
28,5 x 23,5 x 31 cm – 6 €, 
35 x 30 x 34 cm – 7 €

5 €
Stalo lempa 
keraminė, su tekstiliniu gaubtu, 
ø 12,5 cm, aukštis 23 cm

12 €
Užuolaida
su metaliniais 
žiedais kabinti, 
dydis: 140 x 260 cm

4 €
Užuolaidos 
raištis 
dekoratyvus, 
su kutu

yra ir:

yra ir:

Dėžių rinkinys
įvairaus dizaino, pasirink: 
3 vnt. rinkinys, A4 – 2,50 €,  
2 vnt. rinkinys, dydžiai: 
37 x 27 x 21 cm – 2,50 €, 
2 vnt. rinkinys, dydžiai: 
47 x 31 x 32 cm – 4 €

 nuo

2 €50

TOP!Leidinio prekes rasi parduotuvėse pažymėtas ženklu

20.HCN.14341 HOHENSTEIN HTTI



5 €

6 €
Megztinis, 
100 % 
medvilnės*
berniukams, dryžuotas, 
dydžiai: 74–98 cm

6 €
Kelnės
berniukams, 
išorinis sluoksnis iš 
100 % medvilnės, 
vidinis su pašiltintu 
pamušalu, 
su kišenėmis, 
smulkiai languotos, 
dydžiai: 74–98 cm

6 €
Megztinis
sudėtyje daug 
medvilnės, 
mergaitėms, 
su raštu 
ir piešiniais, 
dydžiai: 
74–98 cm

5 €
Kelnės
97 % medvilnės ir 
3 % elastano, 
mergaitėms, 
su kišenėmis ir diržu, 
vienspalvės, 
dydžiai: 80–98 cm

5 €
Šliaužtinukai, 
100 % 
organinės 
medvilnės
mergaitėms, su raštu, 
dydžiai: 62–92 cm

Šliaužtinukai, 
100 % medvilnės 

berniukams, 
su motyvu „Snoopy“, 

dydžiai: 62–92 cm

yra ir:

yra ir:

* Prekė parduodama tik kai kuriose parduotuvėse.

su 
dekoratyviu 

dirželiu:

mėgaukis kokybe,
             pamilk kainas

Sek naujienas: Pirk be rūpesčių!

* Grąžinimo taisykles rasi 
www.pepco.lt

Galima grąžinti
per 30 dienų

Klientų aptarnavimo centras:

klientas.lt@pepco.eu

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. 

facebook.com
/pepcoltu

pepco.lt@pepcoltu

Certifi ed by USB
TEX2765

‘organic’

6 

4 €

Glaustinukė, 
100 % medvilnės
berniukams, 
su aplikacija 
ir ausytėmis, 
dydžiai: 
62–92 cm


