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Meškiukas-projektorius 
su muzikiniais ir širdies 
plakimo garsais, 
rausvas arba melsvas, 
su baterijomis

Vežimėlio 
pakabukas 

elniukas, 
aukštis 20 cm

Muzikinis žaislas 
kūdikiams
su Kalėdų Seneliu, 
aukštis 20 cm

Žaislinis šuo*  
mopsas arba Sibiro haskis, 
aukštis 45 cm

* Prekė bus parduotuvėse 
   nuo 2021 11 18.

Žaislinė žirafa* 
arba dinozauras*  
aukštis 60 cm

4 €

5 €

15 €

12 €

12 €
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Lavinantis rinkinys 
„trys viename“

rinkinyje debesų piramidė, 
bokštas su kamuoliukais 

ir lavinantis žaislas

Žaislinė šiukšliavežė arba žaislinis vilkikas
su šviesomis ir garsais, ilgis  31 cm, su baterijomis

Interaktyvus vairas 
su raktais, šviesomis ir garsais, 
su baterijomis 

Vonios žaislas
krabas arba varlė, pučia muilo burbulus, 

groja muziką, veikia su baterijomis, 
baterijos parduodamos atskirai Traukinio rinkinys 

medinis, 
su aksesuarais, 
iš 45 dalių7 €

15 €
20 €

25 €

20 €
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Minkštų kaladėlių 
rinkinys
80 lengvų detalių, 
įvairių formų

Kaladėlės 
įvairaus dizaino

Sensorinės 
kaladėlės

9 detalės, 
įvairių tekstūrų, 

su iškiliomis 
geometrinėmis

fi gūromis, 
skaičiais ir 

gyvūnais

Dėlionė
1000 + 500 detalių, 

įvairaus dizaino

Šviečiantis kėglių rinkinys*  
su skraidančia lėkšte, 
veikia su baterijomis, 
baterijos parduodamos atskirai

* Prekė bus parduotuvėse nuo 2021 11 18.

12 €

12 €

20 €

7 €

7 €
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Kaladėlės „Lego“
pasirink: 

kačių priežiūros automobilis „Friends“ (41439),
gaisrinė „City“ (60279),

buldozeris „Duplo“ (10930) 

Kaladėlės „Lego“ 
pasirink:

traktorius „City“ (60287), 
policijos kalinių pervežimo automobilis (60276),

traktorius ir gyvulių priežiūra „Duplo“ (10950)

Stalo futbolas 
medinis, su įvarčių 

skaičiuotuvu ir 2 kamuoliais, 
dydis: 58,5 x 34 x 20 cm

9 €

15 €

20 €
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Lėlė 
su 4 papildomais 
drabužių rinkiniais 
ir aksesuarais

Nėščia lėlė   
su kūdikiu, 
lopšiu ir 
aksesuarais

Lėlė 
„Rainbow High“ 
su aksesuarais, 
pasirink rinkinį: 
„Sunny Madison“, 
„Ruby Anderson“, 
„Skyler Bradshaw“, 
„Jade Hunter“ 

Lėlės „Barbie“ 
rinkinys 
„Augintinių salonas“ 
rinkinyje: lėlė, 4 augintiniai, 
priežiūros stalas, virstantis 
kasos prekystaliu, aksesuarai  

Lėlė „Sparkle Girlz“*  
su džipu ir priekaba

* Prekė bus parduotuvėse nuo 2021 11 18.

33 €

25 €

38 €

7 €

7 €
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Lėlė-kūdikis* 
su vonele ir dušo galvute, 

iš kurios teka vanduo, 
su aksesuarais, 

veikia su baterijomis, 
baterijos parduodamos atskirai

Veterinaro vežimėlis
rinkinyje: šuo, aksesuarų lagaminas, 

žaislinis rentgenas su šviesa 
ir garsu,  vežimėlio dydis: 

42 x 37 x 26 cm, su baterijomis 

Lėlė-kūdikis*  
su nešiojamu 
kūdikio lopšiu, 
papildomais 
drabužėliais ir 
aksesuarais, 
su garsu, 
su baterijomis

Kosmetinis staliukas* 
su stebuklinga lazdele, kuri atveria veidrodį, 

su plaukų džiovintuvu, kuris veikia su baterijomis, 
su kėde ir aksesuarais, dydis: 67 x 42 cm, 

baterijos parduodamos atskirai
* Prekė bus parduotuvėse nuo 2021 11 18.

33 €

30 €

20 €
20 €

Lėlės galva 
šukuosenoms 
kurti 
su aksesuarais, 
aukštis 20 cm

10 €
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Automobilis-
ryklys  
su garsu, pasirink 
iš 2 modelių, 
su baterijomis

Žaislinis sportinis 
automobilis „Maserati“*    

su nuotoliniu valdymu, mastelis 1:16, 
baterijos parduodamos atskirai

važiuoja į šonus 
ir įstrižai, 
sukasi 360°

Žaislinis bekelės automobilis* 
su guminiais ratais ir nuotoliniu valdymu, 
mastelis 1:10, pasirink iš 2 modelių, su baterijomis

Žaislinis bekelės 
automobilis*
su nuotoliniu valdymu, 
mastelis 1:16, pasirink iš 
2 modelių, automobilis 
su baterijomis, nuotolinio 
valdymo pultelio baterijos 
parduodamos atskirai

Žaislinis sunkvežimis* 
su nuotoliniu valdymu, su šviesomis, 

pasirink iš 2 modelių, ilgis 50 cm, 
automobilis su baterijomis, nuotolinio valdymo 

pultelio baterijos parduodamos atskirai 
* Prekė bus parduotuvėse nuo 2021 11 18.

25 €

17 €

33 €

25 €

15 €

važiuoja visomis 
kryptimis

važiuoja visomis 
kryptimis

važiuoja visomis 
kryptimis
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Rinkinys 
„Hot Wheels Stunt Garage“

kilnojamas garažas su liftu, 
4 aukštų, su automobiliu

Žaislinė trasa 
„Hot Wheels Action 
Balance Breakout“
rinkinyje: leistuvas ir 
3 automobiliai

Žaislinė karinė bazė*
su garsą skleidžiančiu 

sraigtasparniu, su baterijomis

Meistro darbastalis* 
su grąžtu, veikiančiu su baterijomis, 

su įrankiais ir aksesuarais, 
baterijos parduodamos atskirai

* Prekė bus parduotuvėse nuo 2021 11 18.

33 €

38 €

33 €

25 €

TIK 
„PEPCO“
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Megztinis, 
100 % medvilnės 
berniukams, 
su kalėdiniu motyvu, 
su bumbuliuku, 
dydžiai: 74–98 cm

Liemenė, 
100 % medvilnės 
berniukams, su kalėdiniu motyvu, 
dydžiai: 74–98 cm

Sportinės 
kelnės, 
100 % 
medvilnės 
berniukams, 
su kalėdiniu 
motyvu, 
rudos arba 
raudonos, 
dydžiai: 
74–98 cm

Džemperis, 100 % medvilnės
berniukams, su kalėdiniu motyvu, 
pilkas arba raudonas, dydžiai: 74–98 cm

Marškinėliai ilgomis rankovėmis, 100 % medvilnės 
mergaitėms, su kalėdiniu motyvu, dydžiai: 80–98 cm

Sportinės kelnės, 
100 % medvilnės
mergaitėms, su kalėdiniu 
motyvu, dydžiai: 74–98 cm

Sportinis rinkinys, 
100 % medvilnės  

berniukams, 
su 3D aplikacija, 

raudonas arba žalias, 
dydžiai: 74–98 cm

5 €

6 €

2 €

7 €

2€
50

2€
50

2€
50
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2 glaustinukių rinkinys, 
100 % medvilnės  

mergaitėms, su kalėdiniu 
motyvu ir blizgučiais, 

dydžiai: 62–92 cm

Rinkinys berniukams, 
100 % medvilnės  
su kalėdiniu motyvu ir 

peliuko Mikio atvaizdais, 
rinkinyje: glaustinukė, 

tamprės ir kepurėlė, 
dydžiai: 56–80 cm

Sijonas 
mergaitėms, 
su kalėdiniu motyvu 
ir blizgančiu raštu, 
raudonas arba baltas, 
dydžiai: 74–98 cm

Megztinis, 
100 % medvilnės 

mergaitėms, 
su kalėdiniu motyvu ir 

pelytės Minės atvaizdu, 
dydžiai: 74–98 cm

Šlepetės 
berniukams, 

su kalėdiniu motyvu, 
dydžiai: 18–21

5 €
4 €

4 €

7 €

7 €
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Kojinės 
mergaitėms, 
su kalėdiniu motyvu, 
įvairaus dizaino, 
dydžiai: 23–34

Šlepetės 
berniukams, 

su kalėdiniu motyvu, 
dydžiai: 22–33

Šlepetės 
mergaitėms, 
su kalėdiniu motyvu, 
dydžiai: 22–31

Pižama, 
100 % medvilnės
mergaitėms, 
su blizgančiu užrašu 
ir kalėdiniu motyvu, 
dydžiai:  92–128 cm

Pižama, 
100 % medvilnės 

berniukams, su kalėdiniu motyvu, 
dydžiai: 92–128 cm

Pižama, 
100 % medvilnės 
mergaitėms, 
su kalėdiniu motyvu, 
dydžiai: 92–128 cm

Pižama, 100 % medvilnės  
berniukams, su kalėdiniu motyvu, 

dydžiai: 92–128 cm

5 €

5 €

5 €

5 €

5 €

5 €

1€
80
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Džemperis 
mergaitėms, su kalėdiniu motyvu 

ir kišene, dydžiai: 104–134 cm

Tamprės 
95 % medvilnės, 
mergaitėms, 
su kalėdiniu motyvu, pašiltintos, 
dydžiai: 104–134 cm

Megztinis 
mergaitėms, su kalėdiniu motyvu, 
dydžiai: 104–134 cm

Megztinis 
berniukams, 
su kalėdiniu 
motyvu, 
dydžiai: 
104–134 cm

Suknelė 
mergaitėms, su blizgučiais, 
raudona arba balta, 
dydžiai: 104–134 cm

Marškiniai, 100 % medvilnės 
su peteliške, berniukams, 

dydžiai: 104–134 cm

9 €

6 €

4 €

7 €

7 €

7 €
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Džemperis su gobtuvu 
mergaitėms, su aplikacija, 

dydžiai: 134–170 cm

Suknelė 
mergaitėms, 

iš veliūro, 
dydžiai: 

134–170 cm

Marškinėliai, 100 % medvilnės
mergaitėms, su kalėdiniu motyvu, 
įvairaus dizaino, juodi arba balti, 
dydžiai: 134–170 cm

Pižama, 
100 % 
medvilnės 
mergaitėms, 
su blizgančiomis 
detalėmis ir 
kalėdiniu 
motyvu, 
dydžiai: 
134–176 cm

6 €

7 €

7 €

2€
50
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Marškinėliai, 
100 % medvilnės
berniukams, su kalėdiniu 
„Coca-Cola“ motyvu, 
dydžiai: 134–170 cm

Marškinėliai, 
100 % medvilnės 

berniukams, su kalėdiniu 
„Star Wars“ motyvu, 
dydžiai: 134–170 cm

Džemperis su gobtuvu,
100 % medvilnės 
berniukams, su kalėdiniu 
„Coca-Cola“ motyvu, 
dydžiai: 134–170 cm

Marškinėliai, 
100 % medvilnės
berniukams, 
su kalėdiniu motyvu, 
raudoni arba žali, 
dydžiai: 134–170 cm

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

Džemperis, 
100 % medvilnės

berniukams, su kalėdiniu 
motyvu, dydžiai: 134–170 cm

5 €

5 €

5 €

10 €
2€

50

2€
50
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Megztinis 
moterims, 
su kalėdiniu 
motyvu, 
dydžiai: S–XXL

Marškinėliai, 
100 % medvilnės

moterims, 
su blizgančiomis detalėmis

 ir kalėdiniu motyvu, 
dydžiai: S–XXXL

Marškinėliai, 
100 % medvilnės 

moterims, 
su blizgančiomis 

detalėmis ir 
kalėdiniu motyvu, 

dydžiai: S–XXL

Marškinėliai, 
100 % medvilnės
moterims, su kalėdiniu 
„Looney Tunes“ motyvu, 
dydžiai: S–XXL10 €

5 €
4 €

6 €
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Megztinis 
vyrams, 

su kalėdiniu motyvu, 
dydžiai: M–XXL

Marškinėliai
vyrams, su kalėdiniu motyvu, 
raudoni, 100 % medvilnės, 
arba pilki, su viskoze, 
dydžiai: M–XXLMarškinėliai, 100 % medvilnės

vyrams, su kalėdiniu motyvu, 
dydžiai: M–XXL

12 €

5 € 4 €

17



2 puodelių rinkinys 
porcelianiniai, su kalėdiniu motyvu, 
įvairaus dizaino, dovanų dėžutėje, 

talpa po  480 ml

Puodelis 
porcelianinis, 

su kalėdiniu motyvu, 
dovanų dėžutėje, 

talpa 380 ml

Termosinis puodelis  
su kalėdiniu motyvu, 
įvairaus dizaino, 
dovanų dėžutėje, talpa 350 ml

2 puodelių rinkinys 
su kalėdiniu motyvu, įvairaus dizaino, 

dovanų dėžutėje, termosinis puodelis, 
talpa 300 ml, keraminis puodelis, talpa 400 ml 12 €

6 €
4 €

7 €
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Vonios rinkinys 
keraminis, rinkinyje: 
dantų šepetukų laikiklis, 
muilo lėkštelė ir skysto muilo dozatorius

2 rankšluosčių rinkinys 
su žakardiniu raštu, įvairių spalvų, 
dydžiai: 50 x 100 cm ir 70 x 140 cm

Pižama 
moterims, 

su 3D aplikacija, 
dydžiai: S–XXL

Pižama, 
100 % 

medvilnės 
vyrams, 

su kalėdiniu 
motyvu, 
dydžiai: 
M–XXL

Šlepetės 
moterims, 

su kalėdiniu motyvu 
ir 3D aplikacija, 

dydžiai: 36−41

Namų kvapo 
rinkinys 
su kvapų lazdelėmis
ir aliejumi, talpa 80 ml, 
įvairių spalvų ir kvapų

6 €

10 €

4 €

5 €

10 €

10 €
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Kabantis 
papuošimas 

„Spragtukas“
įvairaus dizaino, 

aukštis 13,5 cm

Dvipusis pledas iš šerpų vilnos 
įvairaus dizaino, 
dydis: 150 x 200 cm Pagalvėlės užvalkalas 

su kalėdiniu motyvu, 
įvairaus dizaino, dydis: 40 x 40 cm

Dekoratyvinis žibintas 
medinis, pasirink: 

17,5 x 17,5 x 38,5 cm – 10 €, 
23 x 23 x 52 cm – 17 €

Papuošimas  
su kalėdiniu motyvu, medinis, 

pasirink: su šerpų vilnos papuošimais 
arba be, aukštis 25 cm

Stovintis 
papuošimas 
„Spragtukas“
įvairaus dizaino, 
aukštis 28 cm

10 €
 nuo

5 €

12 € 3 €

2€
50

1€
50
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Žvakė stiklo inde 
žvaigždės formos, 
įvairių spalvų, dydis: 14 x 14 cm

Žvakė stiklo inde 
burbulo formos, kvepianti, 

įvairių spalvų ir kvapų, 
ø 11 cm, aukštis 11 cm

Burbulų 
rinkinys, 
12 vnt. 
įvairių spalvų, 
rinkinyje: ažūriniai, 
blizgantys ir 
matiniai burbulai, 
ø 6 cm

Eglutės 
papuošimai, 

16 vnt.
šiaudiniai, 

įvairaus dizaino, 
ø 6 cm

Žvakė stiklo inde 
su dangteliu, kvepianti, 

įvairių spalvų ir kvapų, 
ø 13,5 cm, aukštis 8 cm

5 €

5 €

2€
50

2€
50

4€
50



Papuošimas
elnias arba nykštukas, 

su teleskopinėmis kojomis, 
aukštis 98 cm

3 kabančių 
papuošimų 
rinkinys  
nykštukai

Papuošimas-
nykštukas 

pasirink:
aukštis 27–30 cm – 3 €,

aukštis 40 cm – 5 €

Vazono dėklas 
veliūrinis, su kalėdiniu motyvu, 
įvairių spalvų, pasirink: 
ø 14,5 cm, aukštis 14 cm – 2,50 €, 
ø 17,5 cm, aukštis 16 cm – 3 €

Dėžė  
sulankstoma, 
su kalėdiniu motyvu,
įvairaus dizaino, 
dydis: 30 x 30 x 30 cm

Dekoratyvinis žibintas 
metalinis, pasirink:
10 x 11 x 19,5 cm – 5 €, 
14 x 15 x 27 cm – 7 €,
17 x 18 x 36,5 cm – 12 €

5€

 nuo

3€

 nuo

2€
50

nuo

2 €

10 €

2€
50
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LED girlianda 
su 24 šviečiančiais 

varvekliais, ilgis 230 cm, 
veikia su baterijomis

LED Kalėdų eglutė 
džiuto krepšyje, 
veikia su baterijomis

Stovintis LED 
papuošimas 
vintažinis 
automobilis, 
ilgis 14 cm

Žvakidė 
keraminė, pasirink: 
Kalėdų Senelis, dydis: 
10,4 x 7 cm, arba
elnias, dydis: 6 x 15,3 cm

Žvakidė  
keraminė, tinka 
arbatinėms 
žvakutėms, 
aukštis 21 cm 

Papuošimas, 
3 LED eglutės

dydis: 19 x 6 x 19 cm

Žvakidė-
namukas
arbatinėms 
žvakutėms, 
keraminis, 
su matiniu 
paviršiumi, 
dydis: 
10 x 7,5 x 20 cm

Žvakidė-namukas 
arbatinėms žvakutėms, 

keraminis, 
su matiniu paviršiumi, 

juodas arba baltas, 
dydis:  8 x 6,5 x 15 cm

10 €

4 €

5 €

4 €
5 €

3 €

2€
50

2€
50
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DAUGIAU ĮKVĖPIMO RASI
WWW.PEPCO.LT

DAUGIAU ĮKVĖPIMO RASIDAUGIAU ĮKVĖPIMO RASI

Šio pasiūlymo prekes PEPCO parduotuvėse bus galima įsigyti nuo 2021 m. lapkričio 4 dienos. 
Prekių skaičius ribotas. Žvaigždute pažymėtos prekės parduotuvėse bus tik nuo 2021 m. lapkričio pabaigos. 

Kai kurios prekės dėl didelės paklausos gali būti išparduotos pirmąją prekių pardavimo dieną. 
Skirtingose PEPCO parduotuvėse gali būti skirtingų modelių, spalvų ar dydžių prekės.

Nuotraukose pavaizduoti prekių pavyzdžiai gali šiek tiek skirtis nuo tikrų prekių.


