
5 €
Džemperis, 

100 % medvilnės
berniukams, su užrašu,  

dydžiai: 134–170 cm

Didysis atidarymas!

Pasiūlymai galioja nuo 2021 11 25 iki 2021 12 01 arba kol yra prekių.

mėgaukis kokybe, 
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Glaustinukė,  
100% organinės 
medvilnės
mergaitėms, su piešiniu, 
dydžiai: 62–92 cm

3 €

Kelnės
98 % medvilnės, 

2% elastano, berniukams, 
su kišenėmis 

ir juosmens raišteliu,  
su piešiniais,  

dydžiai: 74–98 cm

5 €

Džemperis 
su gobtuvu 

berniukams, 
pliušinis, su ausimis, 

užsegamas užtrauktuku, 
su aplikacija, 

dydžiai: 74–98 cm

6 €
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Džemperis
berniukams, iš šilto fl iso audinio,  
užsegamas užtrauktuku, 
su kišene ant rankovės, 
su raštu, dydžiai: 104–134 cm

Marškinėliai ilgomis 
rankovėmis, 
100 % medvilnės
mergaitėms, 
su „Minnie Mouse“ motyvu, 
pasirink: metalinis raštas 
arba taškuotas raštas 
su blizgučių aplikacija, 
dydžiai: 104–134 cm

Džemperis, 
100 % medvilnės
berniukams, su 
„Paw Patrol“ piešiniu, 
dydžiai: 104–134 cm

Suknelė
mergaitėms, 
su kaspinu ant 
liemens, languota,  
dydžiai: 104–134 cm

9 €

9 €

7 €

4 €50
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Džinsinis sijonas
sudėtyje daug medvilnės, su elastanu, 
su plačia elastine juosta, rauktu liemeniu, 
sagomis ir kišenėmis nugaroje, 
dydžiai: S–XXL

Tamprės
su sagomis prie kišenių, 
šiltos, vienspalvės, 
dydžiai: S–XXL

Palaidinė
95 % medvilnės ir 5 % elastano, 
su atraitojamomis rankovėmis,
užapvalinta apačia ir pailginta 

nugara, su raštu, 
dydžiai: S–XXXL

7 €Džemperis
iš minkšto trikotažo, 
su V formos iškirpte 
ir užapvalinta apačia,  
dydžiai: S–XXXL

5 €

7 €
Džemperis 
su gobtuvu
iš fl iso, su didele kišene priekyje,  
užapvalinta apačia ir iškiliu 
širdelių raštu, dydžiai: S–XXL

10 €

Megztinis
minkštas ir šiltas, su sutvirtinta 
apačia ir rankogaliais, dryžuotas, 
dydžiai: S–L

15 €

9 €
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2 €

2 €50

LED burbulų 
girlianda,

10 lempučių
įvairių spalvų arba balta,

ø 6 cm, girliandos
ilgis 165 cm

5 €
Mikropluošto 
pledas
dydis: 130 x 170 cm

Sieninis laikrodis
 ø 20 cm0 €

nuo

80

Rėmelis 
įvairių spalvų, įvairiems 
nuotraukų dydžiams:
13 x 18 cm – 0,80 €;
15 x 20 cm – 1 €;
2 vnt. po 10 x 15 cm – 1,30 €;
A4 – 1,80 €;
30 x 40 cm – 2,50 €

    
    

yra ir:

    

yra ir:

    
    

yra ir:

pasiūlymai galioja nuo 2021 11 25 iki 2021 12 01



1 €

1 €
1 €
nuo

Namų kvapo rinkinys
su aromatiniu aliejumi ir medinėmis 

lazdelėmis, pasirink kvapą: „Amber & tonka“ 
arba „Dark orchid & patchouli“, talpa: 30 ml

Arbatinės žvakutės
pasirink: baltos, 30 vnt. – 1 €, arba 100 vnt. – 2,50 €;
kvepiančios, pasirink kvapą: „Red berries“, „Vanilla 
magic garden“, „Apple cinnamon“, 18 vnt. – 1,30 €;
degimo laikas apie 4 val. kiekviena

Kvepianti žvakė
stiklo inde,
„White Scent“, dydis:
12 x 12 x 12 cm

Dirbtinis augalas
su vazonu, įvairios
formos augalai,
ø 5,5 cm, aukštis 8 cm

5 €
Stiklinė 

vaza
pagrindo 
ø 13,5 cm, 

viršaus
 ø 10 cm, 

aukštis 
20 cm

1 €80

yra ir:
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1 €30

2 €

2 € 5 €
nuo

2 stalo 
kilimėlių 
rinkinys
įvairių spalvų,
ø 38 cm

2 puodelių 
rinkinys

stikliniai, skaidrūs, 
talpa 2 x 270 ml, tinka 

plauti indaplovėje

4 stiklainiukų 
rinkinys
talpa po 190 ml

„Peter Cook“ keptuvė
iš „Marble“ kolekcijos, su 
nepridegančia danga ir 
ergonomiška „Soft Touch“ 
rankena, pasirink:
ø 20 cm – 5 €,
ø 24 cm – 6 €,
ø 28 cm – 7 €

        

yra ir:
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* Grąžinimo taisykles rasi 
www.pepco.lt

Galima grąžinti
per 30 dienų

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

Sek naujienas: Pirk be rūpesčių! Klientų aptarnavimo centras:

klientas.lt@pepco.eu

5 €
Kvepianti žvakė   
stikliniame inde, su metaliniu 
dangteliu, pasirink iš 2 variantų, 
ø 13,5 cm, aukštis 8 cm

Glamūrinis 
spindesys

NAUJOVĖ

Žiūrėti kolekciją

Mano 
parduotuvė

Meniu Lankstinukas Produktai Parduotuvės

Apsigaubkite švelnumu

Žiūrėti kolekciją

Gėlių gausa

Žiūrėti kolekciją

Etninė oazė 

Žiūrėti kolekciją

„PEPCO“ 
didysis 

atidarymas

2021 lapkričio 25 d. 9:00 val. 

M. K. Čiurlionio g. 105, 
Druskininkai

Druskininkuose

Atrask mūsų pasiūlymą, naujas 
prekes, įkvėpimą... 

Trumpiau tariant, atrask 
PEPCO pasaulį!  

Visa tai tavęs laukia

www.pepco.lt

L. Giros g.

M. K. Čiurlionio g.
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