
3 vazonų  
rinkinys
su metaliniu  
rėmu, dydis:  
47,5 x 16 x 17 cm  

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

Nuotraukų  
rėmelis
stiklinis, 
nuotraukos dydis: 
10 x 15 cm

5 €4 €

10 €

ELEGANTIŠKI  
ir jaukūs namai

Pasiūlymai galioja nuo 2021 12 30 iki 2022 01 19 arba kol yra prekių.

mėgaukis kokybe,
           pamilk kainas

TOP!



Pledas
su reljefiniu raštu,  
dydis: 130 x 160 cm

10 €

7 €

2 50 €

5 €

Lovatiesė
su reljefiniu raštu,  

dydis: 200 x 220 cm

Pledas
mikropluošto, 

vienspalvis, 
įvairių spalvų, 

dydis:  
130 x 170 cm

Pagalvėlės užvalkalas
su reljefiniu raštu, 
dydis: 40 x 40 cm

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

SHHO 094418 TESTEX

SHHO 115024 TESTEX

20.HCN.35646 HOHENSTEIN HTTI

SH025 174400 TESTEX

yra ir:

      

yra ir:

    
    

yra ir:
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Marškinėliai,
100 % medvilnės
su „Dumbo“ 
arba „Bambi“ 
motyvu, 
dydžiai: S–XXL

Sportinės kelnės
medvilninės, su kišenėmis, 
juosmens raišteliu 
ir antsiuvais ant kelių, 
vienspalvės, dydžiai: M–XXL

Marškinėliai, 
100 % medvilnės
su V formos iškirpte, 
vienspalviai, 
dydžiai: M–XXL

Marškinėliai 
ilgomis  
rankovėmis
85 % viskozės 
ir 15 % elastano,  
su V formos iškirpte 
ir pailginta nugara, 
vienspalviai, 
dydžiai: S–XXL

Džinsinės  
tamprės

sudėtyje daug medvilnės,  
su elastanu ir aukštu  
elastiniu juosmeniu, 

vienspalvės, dydžiai:  
36–44

6 €

6 €

7 €3 €

7 €

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



Marškinėliai
100 % viskozės, 
su apvaliu kaklu ir pailginta nugara, 
vienspalviai, dydžiai: S–XXXL

Marškinėliai
95 % medvilnės 
ir 5 % elastano, 
su apvaliu kaklu, 
pailginta nugara, 
dydžiai: S–XXL

Marškiniai
100 % viskozės, 
su apykakle ir kišenėmis, 
dydžiai: 36–46

Palaidinė
100 % viskozės,  

su sutrauktu  
liemeniu ir 
raukiniais  
apačioje, 

dydžiai: 
36–46

Džinsai
sudėtyje daug medvilnės,  

su kišenėmis, dydžiai:  
36–44

Džinsinės  
tamprės
sudėtyje daug medvilnės, 
su elastanu ir klostuota  
elastine juosta ties  
juosmeniu, dydžiai: 36–44

4 50 €

7 €

7 €

7 €

12 €

9 €

yra ir:

   

yra ir:

   

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



Marškinėliai, 
100 % medvilnės
mergaitėms, su paraitotomis 
rankovėmis ir užrašu, dydžiai: 
134–170 cm

Marškinėliai, 
100 % medvilnės
berniukams, su užrašu, 
dydžiai: 134–170 cm

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

Džemperis  
su gobtuvu
sudėtyje daug  
medvilnės,  
mergaitėms,  
su 3D aplikacija, 
dydžiai: 134–170 cm

Džinsinės tamprės
sudėtyje daug medvilnės,  
su elastanu, mergaitėms,  
vienspalvės, dydžiai: 134–170 cm

7 €

4 €

2 50 €5 €
7 €

2 50 €

Sportinės kelnės
sudėtyje daug medvilnės, berniukams,  
su kišenėmis, juosmens raišteliu, 
aplikacija ir antsiuvais ant kelių, 
dydžiai: 134–170 cm

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



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

Marškinėliai ilgomis 
rankovėmis,  
100 % medvilnės
berniukams, su piešiniu, 
dydžiai: 104–134 cm

Džemperis  
su gobtuvu, 
100 % medvilnės
mergaitėms, su užtrauktuku, 
su kišenėmis ir užrašais ant 
rankovių, dydžiai: 104–134 cm

Kelnės
98 % medvilnės, 2 % 

elastano, berniukams,  
su juosmens raišteliu, 

kišenėmis ir užrašu, 
dydžiai: 104–134 cm

2 50 € 2 50 €

2 50 €

2 €

7 €

7 €

Marškinėliai ilgomis 
rankovėmis,  
100 % medvilnės
mergaitėms, pasirink: 
rausvi su taškeliais ir kišene  
arba balti su raštu, dydžiai:  
104–134 cm

Marškinėliai  
ilgomis 

rankovėmis,  
100 % medvilnės

berniukams, su užrašu,  
dydžiai: 104–134 cm

pasiūlymai galioja nuo 2021 12 30 iki 2022 01 19
mėgaukis kokybe,  
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Sportinės kelnės, 
100 % medvilnės

mergaitėms, su raštu,  
dydžiai: 74–98 cm

Džemperis,  
100 % medvilnės
mergaitėms, su raštu,  
dydžiai: 74–98 cm

Sportinis rinkinys  
kūdikiams
95 % medvilnės ir 5 % 
elastano, berniukams, 
džemperio ir kelnių komplektas, 
su kontrastingomis juostomis ir  
užrašais, dydžiai: 74–98 cm

Džemperis arba  
sportinės kelnės,  
100 % medvilnės

berniukams, pasirink:  
džemperis su raštu arba  

vienspalvės kelnės su juosmens  
raišteliu ir kišenėmis, 

dydžiai: 74–98 cm

Rinkinys kūdikiui
mergaitėms, rinkinyje:  

tunika, 100 % medvilnės,  
su raukiniais ir taškeliais, 

ir vienspalvės tamprės, 95 % medvilnės  
ir 5 % elastano, pasirink iš 2 spalvų,  

dydžiai: 74–98 cm

2 50 €

2 50 €

2 50 €

7 €

6 €

yra ir:

džemperis

kelnės

            
    

  

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



Tik dabar atrinktas šių kategorijų  
- drabužių, apatinio trikotažo, vonios 

kambario, svetainės, virtuvės,  
valgomojo ir vaikų kambario - prekes 

gali įsigyti už sumažintas kainas!

Pasiūlymas galioja, kol yra prekių.

iki

SALE

IŠPARDAVIMAS

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. 

pepcoltu pepco.lt@pepcoltu


