
„Cardio Bunny” 
sportiniai drabužiai  
ir avalynė
pasirink: palaidinė,  
dydžiai: XS–XL, – 7 €;  
sportinė liemenėlė,  
dydžiai: S–XL, – 7 €;  
tamprės, dydžiai:  
XS–XL, – 12 €; 
sportiniai batai,  
dydžiai: 36–41, – 12 €

7 €
 nuo

TOP!

sukurta PEPCO 

NAUJA 
KOLEKCIJA

mėgaukis kokybe,
             pamilk kainas

Pasiūlymai galioja nuo 2022 01 20 iki 2022 02 02 arba kol yra prekių.



7 €

2 €

10 €

12 €
  nuo

12 € 12 €

2 50 €

12 €

Gumytės  
plaukams,  

2 vnt.
rinkinyje įvairūs  

modeliai

Sportinė kuprinė 
su užtrauktuku, kišene,  
dirželiais ir rankenomis

Sportinis krepšys 
su batų skyriumi, išorine kišene,  
sutvirtintu dugnu ir reguliuojamu diržu 
per petį, matmenys: 53 x 14 x 18 cm

2 poros  
sportinių kojinių
laidžios orui,  
greitai džiūsta,  
su liurekso siūlais,  
dydžiai: 35–42

Džemperis su gobtuvu  
arba sportinės kelnės
sudėtyje daug medvilnės,  
su kišenėmis, 
dydžiai: XS–XL, 
kelnės su juosmens  
raišteliu – 12 €,  
džemperis su  
užtrauktuku  
ir gobtuvu – 15 €

Sportinis 
džemperis
greitai džiūsta,  

su aukštu kaklu,  
kišenėmis ir  

užtrauktuku,  
dydžiai: XS–XL

Sportiniai  
marškinėliai

greitai džiūsta,  
su raštu,  

dydžiai: XS–XL

Sportiniai batai
moterims, su raišteliais,  
elastinga, lengva ir orui laidi  
viršaus medžiaga,  
dydžiai: 36-41

sukurta PEPCO 

NAUJA 
KOLEKCIJA

pasiūlymai galioja nuo 2022 01 20 iki 2022 02 02
mėgaukis kokybe,  
             pamilk kainas



7 €

7 €

11 €

3 €12 €

12 €

12 €

12 €

Ausinės
telpančios į ausis,  

praktiškoje dėžutėje

Krepšys 
su užtrauktuku ir praktiška  
išorine kišene

Sportiniai batai
moterims, 
su plačia elastine juosta,  
elastinga, lengva ir orui laidi  
viršaus medžiaga,  
dydžiai: 36–41

2 poros 
sportinių kojinių
sudėtyje daug medvilnės, 
su išsiuvinėtu logotipu,  
dydžiai: 35–42

Džemperis  
su gobtuvu  
arba sportinės  
kelnės 
su piešiniu, pasirink:  
džemperis su gobtuvu,  
dydžiai: XS–XL  
arba kelnės su juosmens  
raišteliu ir kišenėmis, 
dydžiai: XS–XL

Sportinės  
tamprės

greitai džiūsta,  
formuoja figūrą,  

su kontrastingais,  
optiškai liekninančiais  

elementais,  
su plačia elastine juosta  

ties juosmeniu ir šoninėmis  
tinklinėmis kišenėmis,  

dydžiai: XS–XL

Sportinė  
liemenėlė
su patogiomis plačiomis  
petnešėlėmis,  
sukryžiuotomis nugaroje,  
su plačia elastine  
juosta po krūtine,  
su raštu, dydžiai: S–XL

Sportiniai 
marškinėliai

greitai džiūsta, su piešiniu,  
dydžiai: XS–XL

sukurta PEPCO 

NAUJA 
KOLEKCIJA

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



5 €

10 €

12 €

3 €

5 €
9 €

12 €

Kuprinė
mergaitėms, su užtrauktuku,  
užsegama išorine kišenėle  
ir reguliuojamais dirželiais

Sportiniai batai
mergaitėms, su plačia elastine  

juosta ir elastinga, lengva ir  
orui laidžia viršaus medžiaga, 

dydžiai: 34–37

3 poros kojinių 
mergaitėms, su paaukštintu 

viršumi, rinkinyje įvairūs 
modeliai, dydžiai: 31–38

Džemperis  
su gobtuvu
mergaitėms,  
greitai džiūsta,  
su kišenėmis ir  
užtrauktuku,  
su užrašu,  
dydžiai: 134–170 cm

Sportinė liemenėlė
mergaitėms, greitai džiūsta,  
su užrašu ir plačia elastine  
juosta po krūtine,  
dydžiai: 134–176 cm

Sportinės tamprės
mergaitėms, greitai džiūsta,  

su kontrastingais elementais  
ir plačia elastine juosta  

ties juosmeniu, 
dydžiai: 134–170 cm

Sportiniai marškinėliai
mergaitėms, greitai džiūsta,  
su plačiu elastiniu atlenkimu,  
su užrašu, dydžiai: 134–170 cm 

sukurta PEPCO 

NAUJA 
KOLEKCIJA

Pamatyk naujienas, 
dalinkis savo nuomone:

@pepcoltupepcoltu

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI



10 €
5 €

6 € 10 €

5 €

10 €
1 30 €

3 €

Gumytės plaukams, 2 vnt.
rinkinyje įvairūs modeliai

Džemperis  
su gobtuvu,  

100 % medvilnės
mergaitėms, su kišenėmis 

ir piešiniu, dydžiai: 134–170 cm

Sportinė  
liemenėlė

mergaitėms,  
greitai džiūsta,  

su raštu ir plačia  
elastine juosta  

po krūtine,  
dydžiai: 134–176 cm

Sportinės  
tamprės
mergaitėms,  

greitai džiūsta,  
su raštu,  
dydžiai:  

134–170 cm

Sportiniai  
marškinėliai
mergaitėms,  
greitai džiūsta,  
su plačiu elastiniu  
atlenkimu,  
su raštu,  
dydžiai:  
134–170 cm 

3 poros kojinių 
sudėtyje daug medvilnės,  
mergaitėms, su užrašais,  
įvairių modelių,  
dydžiai: 31–38

Sportinės kelnės,  
100 % medvilnės

mergaitėms, su juosmens raišteliu,  
kišenėmis ir užrašu,  

dydžiai: 134–170 cm

Sportinis krepšys
mergaitėms,  

su užtrauktuku užsegama  
priekine kišene ir  

dviguba virvele

HIT!

sukurta PEPCO 

NAUJA 
KOLEKCIJA

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

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI



2 50 €

6 €
5 €

5 €

2 50 €

2 50 €

Jogos ir pilateso kojinės*
sudėtyje daug medvilnės,  

su elastanu, moterims, neslysta,  
puikiai tinka treniruotėms,  

dydžiai: 35–42

Svarmuo, 1 vnt., 1 kg
neslystantis

Sportiniai  
marškinėliai  
arba tamprės
moterims, greitai džiūsta, 
su madingomis detalėmis  
šonuose, marškinėliai, dydžiai:  
S–XXL, tamprės, dydžiai: S–XL

Sportiniai marškinėliai
moterims, greitai džiūsta,  

su raštu, dydžiai: S–XXL

Liemenėlė
iš mikropluošto, su persipynimu nugaroje 
ir patogia plačia juosta geram  
krūtinės prilaikymui, 
dydžiai: S/M, L/XL

3 poros kojinių*
moterims, sportinio stiliaus,  
su leopardo raštu, dydžiai: 35–42

* Prekę galima įsigyti tik kai kuriose parduotuvėse.

yra ir:

   

pasiūlymai galioja nuo 2022 01 20 iki 2022 02 02
mėgaukis kokybe,  
             pamilk kainas

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI



2 € 3 €

3 €

2 50 €

2 50 €

2 50 €

2 €
2 €

3 kelnaičių  
rinkinys,
100 % medvilnės
berniukams,  
su ,,Cars" motyvu, 
rinkinyje įvairūs modeliai, 
dydžiai: 92–128 cm

3 poros kojinių 
sudėtyje daug medvilnės, su elastanu, 
mergaitėms, su „Snoopy“ piešiniu,  
rinkinyje įvairūs modeliai, 
dydžiai: 31–38

2 poros kojinių
sudėtyje daug medvilnės, 
su elastanu, berniukams,  
su „Superman“ raštu,  
rinkinyje įvairūs modeliai,  
dydžiai: 31–42

Apatiniai  
marškinėliai 
95 % medvilnės ir 5 % elastano,  
mergaitėms, su „Minnie Mouse“  
piešiniais, dydžiai: 92–128 cm

Liemenėlė 
95 % medvilnės ir 5 % elastano, 
mergaitėms, su plačia juosta,  
su „Snoopy“ motyvu,  
dydžiai: 134–176 cm

2 kelnaičių rinkinys 
95 % medvilnės ir 5 % elastano,  
mergaitėms, su „Minnie Mouse“  
motyvu, įvairių spalvų rinkinys,  
dydžiai: 92–128 cm

2 kelnaičių rinkinys 
95 % medvilnės ir 5 % elastano,  

mergaitėms, su plačia juosta,  
su „Snoopy“ motyvu,  

įvairių spalvų rinkinys,  
dydžiai: 134–176 cm

3 poros kojinių 
sudėtyje daug medvilnės,  
su elastanu, berniukams,  

su „Cars“ motyvu, rinkinyje  
įvairūs modeliai,  

dydžiai: 23–30

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

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX



5 €
10 €

6 €

5 €

5 €

4 €

6 €
10 € 2 €

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

Sportinis  
kostiumas

sudėtyje labai  
daug medvilnės,   

berniukams, rinkinyje:
džemperis su gobtuvu, 

su užtrauktuku ir kišenėmis, 
ir kelnės, su juosmens raišteliu,  

kišenėmis ir piešiniu, 
dydžiai: 104–134 cm

Džemperis  
su gobtuvu

berniukams, su užrašu, 
dydžiai: 134–170 cm

Sportiniai  
marškinėliai  
arba tamprės
mergaitėms,  
greitai džiūsta, 
su „The Powerpuff Girls“  
piešiniu, dydžiai: 
104–134 cm

Džemperis,  
100 %  

medvilnės
mergaitėms,  

su užtrauktuku,  
kišenėmis ir raštu,  

dydžiai: 104–134 cm

Marškinėliai, 
100 % medvilnės
berniukams,  
su „Simpsons“ motyvu,  
dydžiai: 134–170 cm

Baleto stiliaus  
šlepetės

sudėtyje daug medvilnės, 
su elastanu, mergaitėms,  

neslystančios,  
dydžiai: 23–38

Marškinėliai,
100 %  
medvilnės
berniukams,  
su „Looney  
Tunes“  
piešiniais,  
dydžiai:  
104–134 cm

Sportinės kelnės
berniukams, 
su juosmens raišteliu, kišenėmis  
ir „Looney Tunes“ motyvu,  
dydžiai: 104–134 cm

yra ir:

   

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



7 €

7 €
6 €

5 €

5 € 4 €
3 €

9 €Kūdikio rinkinys 
mergaitėms, 

su ,,101 Dalmatians" motyvu,  
rinkinyje: džemperis iš 100 % medvilnės 

su raukiniais ir 3D aplikacija, 
tamprės iš 95 % medvilnės ir 5 % elastano, 

dydžiai: 74–98 cm

Sportinės kelnės,  
100 % medvilnės

berniukams,  
su juosmens raišteliu,  

kišenėmis ir „Spiderman“ motyvu,  
dydžiai: 74–98 cm

Džemperis su gobtuvu,  
100 % medvilnės

berniukams, su juostelėmis  
ir užrašais bei „Spiderman“ motyvu,  

dydžiai: 74–98 cm

Kūdikio rinkinys  
berniukams, rinkinyje:  

vienspalvė glaustinukė  
iš 100 % medvilnės  

ir medvilninis kombinezonas 
su aplikacija,  

dydžiai: 56–86 cm

Glaustinukė 
95 % medvilnės ir 5 % elastano,  

mergaitėms, su „Tinker Bell“ piešiniu,  
dydžiai: 62–92 cm

Tamprės 
95 % organinės medvilnės ir 5 % elastano, 
mergaitėms, su „Tinker Bell“ piešiniais, 
dydžiai: 56–86 cm

Kūdikio rinkinys 
mergaitėms,  

su „Lion King“ motyvu,
rinkinyje: džemperis  

iš 100 % medvilnės 
su raukiniais ir 3D aplikacija, 

tamprės iš 95 % medvilnės 
ir 5 % elastano, 

dydžiai: 74–98 cm

Glaustinukių rinkinys, 2 vnt.
berniukams, su raštu, rinkinyje: alia, 100 % medvilnės,  
ir medvilninė pilka, dydžiai: 62–92 cm

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

Certified by USB
TEX2765

‘organic’



6 €

12 €

15 €

3 €
6 €

7 €
9 €

Pledas
languotas, 
dydis: 130 x 170 cm

Krepšys 
pintas,  

iš natūralių 
medžiagų, 

su rankenomis, 
2 spalvų,  

ø 20–30 cm, 
aukštis 27,5 cm

Pledas 
dvipusis, dydis: 
150 x 200 cm

Stalinė lempa
keraminis pagrindas  

su veido kontūru  
ir tekstiliniu gaubtu,  

pagrindo aukštis apie 30 cm,  
aukštis su gaubtu apie 47 cm

Dirbtinis  
augalas  
vazone 
keraminis, 
dydis: 15 x 15 x 43 cm

Vazonas 
keraminis,  

su veido kontūru,  
dydis: 13,5 x 13,5 x 13 cm

Makramė 
austinis, su medvilniniais  
ir mediniais elementais,  

pakabinamas,  
dydis: 59 x 27 x 1,5 cm

yra ir:

   

yra ir:
   

pasiūlymai galioja nuo 2022 01 20 iki 2022 02 02
mėgaukis kokybe,  
             pamilk kainas

SHHO 094418 TESTEX

SHHO 094418 TESTEX



2 50 €

7 €

10 €
12 €

4 50 €

7 €

25 €

Staltiesė 
su žakardo raštu,  

dydis: 140 x 220 cm

Kėdė 
su makramė danga  
ir medinėmis kojomis,  
ø 35 cm, aukštis 43 cm

Pledas 
medvilninis, su kutais,  

dydis: 130 x 160 cm

Pledas 
su šerpų vilna,  
dvipusis, 
dydis:  
130 x 170 cm

Stalo servetėlė 
dvipusis

Makramė 
austas,  

medvilninis,  
pakabinamas,  

dydis:  
50 x 75 cm

Dekoratyvinė  
šakelė 
dirbtinė, įvairūs modeliai,  
74–90 cm ilgio

yra ir:

   

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

SH025 162889 TESTEX



7 €

7 €

7 €

7 €
15 €

12 €

lengva  
pilti!

Termosinis puodelis 
vakuuminis, iš nerūdijančio plieno,  
su užrašu, talpa 400 ml

„Aquaphor“ filtro ąsotis 
su skaitikliu, rodančiu, kada reikia pakeisti filtrą,  
ir stumdomu dangteliu, kad būtų lengva pilti, įvairių spalvų,  
talpa 2,8 l, „Aquaphor“ B15 filtrai parduodami nuolat 

Termosinis butelis  
vakuuminis, iš nerūdijančio plieno,

su raštu, talpa 500 ml

Keptuvė 
su nepridegančia danga 

ir patogia plastikine rankena, 
tinka visoms kaitlentėms, 

taip pat indukcinėms, 
ø 28 cm

Prikaistuvis 
su nepridegančia danga  
ir patogia plastikine rankena,  
tinka visoms kaitlentėms,  
taip pat indukcinėms,  
ø 16 cm

Wok keptuvė 
su nepridegančia danga  
ir patogia plastikine rankena,  
tinka visoms kaitlentėms, 
taip pat indukcinėms,  
ø 28 cm

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. 

pepcoltu pepco.lt@pepcoltu


