
Kvepianti sojos vaško žvakė 
stiklo inde, su ažūriniu mediniu dangteliu, 

įvairių kvapų, ø 11 cm, aukštis 8,5 cm

Žibintas
su stikliniais langeliais, 

su metaliniu viršumi 
ir virvine rankena, 

dydis: 15 x 15 x 37 cm

Dvipusis 
pledas
iš šerpų vilnos, šiltas,
dydis: 150 x 200 cm 

10 €

4 €

7 €

TOP!

yra ir:

    

Pasiūlymai galioja nuo 2021 10 21 iki 2021 11 10 arba kol yra prekių.

mėgaukis kokybe,
             pamilk kainas

Jaukūs
namai

SH025 162889 TESTEX



Dėžė 
veliūrinė, su dekoratyviniu 
kaspinu ir užrašu, pasirink: 
ø 14,5 cm, aukštis 14 cm – 2,50 €, 
ø 17,5 cm, aukštis 16 cm – 3 €

Dvipusis pledas 
iš šerpų vilnos, šiltas, 
dydis: 150 x 200 cm

Namų 
kvapas

su lazdelėmis, kvapas
 „Salted Caramel“,

 talpa 100 mll

Pagalvės užvalkalas 
dydis: 40 x 40 cm

Gėlių vazonas 
metalinis, ø 19 cm, 
aukštis 40 cm10 €

10 €

6 €

2€
50

2€

 nuo

50

yra ir:

yra ir:

pasiūlymai galioja nuo 2021 10 21 iki 2021 11 10
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Gėlių vazonas 
keraminis, 

su iškiliu raštu, 
dydis: 17 x 18 x 15 cm

Pufas
pintas apmušalas

su struktūrine pyne, 
ø 47 cm, aukštis 37 cm 

Dekoratyvinių 
šakelių puokštė, 
5 vnt.
tobulai tinka 
namų interjere, 
aukštis 80 cm

Komoda 
bambukinė, 3 stalčių, 
dydis: 37 x 27 x 57 cm

Multirėmelis 
su lentyna 
metalinis, 
3 rėmeliai, 
nuotraukos 
dydis: 10 x 15 cm

Sulankstoma 
dėžė 
dydis: 30 x 30 x 30 cm 25 €

5 €

5 €

25 €

7 €

2€
50

TOP!Visos leidinio prekės yra mūsų TOP pasiūlymai, 
kurie parduotuvėje pažymėti šiuo ženklu:



Dekoratyvinis 
rinkinys keksiukams

24 formelės ir 24 smeigtukai, 
metalizuoti, įvairaus 

dizaino ir spalvų

Silikoninė 
mentelė* 

su medine 
rankena ir piešiniu

5 virtuvės reikmenų rinkinys  
rinkinyje: mentelė, 

2 maišymo šaukštai, 
spagečių šaukštas, 

samtis ir magnetinis stovas

ATSPARŪS KARŠČIUI, 
ŠVELNŪS JAUTRIEMS PAVIRŠIAMS, 
PAPRASTA PADĖTI TVARKINGAI, 
NES TURI MAGNETINES RANKENAS

* Prekė parduodama tik kai kuriose parduotuvėse.

22 €

1€
30

1€
80

yra ir:

    

Pamatyk naujienas, 
dalinkis savo nuomone:

@pepcoltufacebook.com
/pepcoltu



Puodelis 
porcelianinis, su auksine 
drugelio formos ąsele 
ir užrašu, talpa 380 ml

Puodelis 
porcelianinis, 
su gėlių raštu 

ir užrašu, 
talpa 360 ml

Kepimo skarda 
su forma 
kepimo skarda su nelimpančia danga, 
dydis: 40 x 28 x 3,5 cm,  
forma skirta 16 sausainių

Karščiui atsparus 
arbatinukas* 
stiklinis, su plastikiniu 
dangčiu ir rankena, 
talpa 1,5 l

Karščiui atsparus indas 
stiklinis, skirtas kepti, 
laikyti arba šaldyti, 
su plastikiniu dangčiu, pasirink: 
talpa 2,25 l – 6 €,
talpa 3,5 l – 7€

* Prekė parduodama tik kai kuriose parduotuvėse.

7 €

4 €

2 €

6€

 nuo

2€
50

u

TOP!Visos leidinio prekės yra mūsų TOP pasiūlymai, 
kurie parduotuvėje pažymėti šiuo ženklu:



Fantastinių gyvūnų namai 
„Montessori“ 

rinkinyje: surenkamas namas, 
18 kortelių ir 24 gyvūnų formos

Šautuvas „Nerf Alpha Strike“ 
12 putplasčio strėlių, vaikams nuo 8 metų

Žaislinis automobilis 
plastikinis, su judančiomis dalimis, 
pasirink iš 3 modelių: šiukšliavežė, 

gaisrinė, savivartis

Žaislinis statybų 
transportas

su šviesomis ir garsu, 
su judančiomis dalimis ir 

guminiais ratais, pasirink: 
buldozeris, ekskavatorius 

arba savivartis, su baterijomis

Dulkių 
siurblys 

žaislinis, 
su pakeičiamais 

antgaliais, 
veikia su 

baterijomis, 
baterijos 

parduodamos 
atskirai

12 €
15 €

12 €

10 €15 €

pasiūlymai galioja nuo 2021 10 21 iki 2021 11 10
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Žaislinės tešlos 
rinkinys „Namukas“
Rinkinyje: plastikinės 
namo dalys,  
plytų spaustuvas, 
4 tešlos tūbelės

Lėlė-kūdikis  
geria ir šlapinasi 
į vystyklą, 
su aksesuarais

Vienaragis 
su ilgais karčiais

 ir plaukų 
priežiūros 

aksesuarais

Lėlė
su 4 drabužių

 rinkiniais ir 
aksesuarais

Lėlių šeimos 
rinkinys 

su aksesuarais

 Meškiukas
 pliušinis, 

pasirink spalvą:
kreminė arba ruda, 

aukštis 90 cm

12 €

9 €

10 €

7 € 10 €

15 €

TOP!Visos leidinio prekės yra mūsų TOP pasiūlymai, 
kurie parduotuvėje pažymėti šiuo ženklu:



Kelnės, 
100 % medvilnės

mergaitėms, velvetinės, 
su elastine juosmens 

guma, raštuotos, 
dydžiai: 80–98 cm

Miego šliaužtinukai
sudėtyje daug medvilnės, mergaitėms, iš veliūro, pasirink: 

su pelėdos aplikacija ir taškuotomis rankovėmis – 5 €, 
arba su raukiniu ir motyvu „Bambi“ – 6 €, 

dydžiai: 56–80 cm

Miego šliaužtinukai, 
100 % organinės 
medvilnės
mergaitėms, su kišenėmis ir raštu, 
dydžiai: 62–92 cm

2 glaustinukių rinkinys, 
100 % medvilnės

mergaitėms, rinkinyje: glaustinukė 
su piešiniu ir vienspalvė su raukiniu 

ties apykakle, dydžiai: 62–92 cm

Džemperis
sudėtyje daug medvilnės, 
su elastanu, mergaitėms, 
su piešiniu „Tinkerbell“, 
dydžiai: 74–98 cm

6 €

5 €

6 €
5 €

5€

 nuo

yra ir:

yra ir:

yra ir:

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

 16.HBD.79596 HOHENSTEIN HTTI

Certi� ed by 
CERES-0532

‘organic’



2 glaustinukių 
rinkinys, 

100 % medvilnės
berniukams, su raštu, 

rinkinyje įvairūs modeliai, 
dydžiai: 62–92 cm

Marškinėliai ilgomis 
rankovėmis, 
100 % medvilnės
berniukams, su licencija 
„Mickey Mouse and Friends”, 
dydžiai: 80–98 cm

Pledukas 
su gobtuvu* 

kūdikiams, su aplikacija, 
su ausytėmis ir piešiniu, 

dydis: 75 x 100 cm

Džemperis, 
100 % medvilnės
berniukams, su piešiniu, 
dydžiai: 74–98 cm

Liemenė 
berniukams, su aukštu kaklu, 

su užtrauktuku ir kišenėmis, 
dydžiai: 74–98 cm

* Prekė parduodama tik kai kuriose parduotuvėse.

4 €

6 €

5 €
4 €

2€
50

   

      

      

    
yra ir:

    

TOP!Visos leidinio prekės yra mūsų TOP pasiūlymai, 
kurie parduotuvėje pažymėti šiuo ženklu:

2020OK0997 AITEX



Džemperis 
sudėtyje daug 

medvilnės, 
mergaitėms, 
su blizgučių 

aplikacija 
„Minnie Mouse“, 

dydžiai: 
104–134 cm

Marškinėliai 
ilgomis rankovėmis, 
100 % medvilnės
mergaitėms, su metalizuotu 
motyvu „Minnie Mouse“, 
dydis: 104–134 cm

Džemperis 
berniukams, 
iš storo fl iso, 

su užtrauktuku, 
su 2 kišenėmis 

šonuose ir 
užtrauktuku 

užsegama 
kišenėle 

ant rankovės, 
dydžiai: 

104–134 cm 

Sportinės kelnės
sudėtyje daug medvilnės, 
mergaitėms, su kišenėmis 
ir juosmens raišteliu, 
su motyvu „Minnie Mouse“
dydžiai: 104–134 cm

Marškinėliai ilgomis 
rankovėmis, 100 % medvilnės

berniukams, su užrašu, dydžiai: 134–170 cm

Sportinės kelnės
71 % medvilnės 
ir 29 % elastano, 
berniukams, su kišenėmis, 
su juosmens raišteliu, 
emblema ir dekoratyviomis 
siūlėmis ant kelių, 
dydžiai: 104–134 cm

6 €

2 €

4€
50

7 €
7 € 9 €

yra ir:
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Džinsinės tamprės 
sudėtyje daug medvilnės, 
su elastanu, mergaitėms, 

dydžiai: 134–170 cm

Megztinis 
mergaitėms, 
su paaukštintu kaklu, 
grubaus mezgimo, 
dydžiai: 134–170 cm

Marškinėliai 
ilgomis 

rankovėmis
 94 % medvilnės 
ir 6 % elastano, 

mergaitėms, 
iš stulpelių 

rašto audinio, 
su dekoratyvinėmis 
sagutėmis priekyje, 

dydžiai: 134–170 cm

Džinsai 
sudėtyje daug medvilnės, berniukams, 
su kišenėmis, dydžiai: 134–170 cm

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

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

* Prekė parduodama tik kai kuriose parduotuvėse.

5 €

10 €

5 €

10 €

4 €

5 €
 17.HIN.01958 HOHENSTEIN HTTI

TOP!Visos leidinio prekės yra mūsų TOP pasiūlymai, 
kurie parduotuvėje pažymėti šiuo ženklu:



Džemperis su gobtuvu 
veliūrinis, moterims, 

su didele kišene priekyje, 
vienspalvis, dydžiai: S–XXL

Džemperis 
su gobtuvu 

veliūrinis, moterims, 
su užtrauktuku 
ir 2 kišenėmis, 

vienspalvis, 
dydžiai: S–XXL

Džemperis* 
veliūrinis, 
mergaitėms, 
su blizgučių 
aplikacija, 
dydžiai: 
104–134 cm

Sportinės kelnės* 
veliūrinės, mergaitėms, 
su juosmens raišteliu 
ir juostelėmis šonuose, 
dydžiai: 104–134 cm

* Prekė gali pasiekti parduotuves kiek vėliau.

4 €

4 €

7 €

7 €

yra ir:

yra ir:

yra ir:

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


