
Žaislų šalis

YRA IR
SU „PEPPA PIG“

Žaislinė  
palapinė

išsiskleidžianti,  
su „Paw Patrol“ 

arba „Peppa Pig“ motyvais, 
dydis: 75 x 75 x 90 cm

10 €
Muilo burbulų  

pūstuvas
su „Paw Patrol“ arba  

„Peppa Pig“ motyvais,  
rinkinyje yra 118 ml skysčio,  

vaikams nuo 3 metų

12 €

TOP!

Pasiūlymai galioja nuo 2022 05 19 iki 2022 06 01 arba kol yra prekių.

mėgaukis kokybe,
           pamilk kainas



12 €

15 €

10 €

17 €
Lėlė „Barbie" 
su baseinu bei nusileidimo  
kalneliu ir priedais,  
vaikams nuo 3 metų

Lėlė motorinėje  
valtyje 
valtis plūduriuoja  
ant vandens,  
vaikams nuo  
3 metų

10 €
Lėlė–kūdikis 
geria ir naudojasi  
puoduku, rinkinį sudaro:  
kūdikio buteliukas,  
seilinukas ir puodukas,  
vaikams nuo 18 mėn.

10 €

Piratų laivas 
žaidimams vonioje,  
su judančiais elementais,  
vandens patranka  
ir 2 kamuoliais,  
vaikams nuo 12 mėn.

„Peppa Pig“  
arba „George“ 

pliušinis žaislas,  
vilki vasaros atostogų  

drabužiais, aukštis 50 cm

Žaislinė tešla 
pasirink rinkinį: kirpykla arba kepsninė,  
rinkinyje 4 tešlos indeliai ir priedai

yra ir:

pasiūlymai galioja nuo 2022 05 19 iki 2022 06 01
mėgaukis kokybe,  
             pamilk kainas

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



12 € 15 €

7 €

Žaidimų rinkinys „Hot Wheels“ 
pasirink: „City Downtown Express“  
automobilių plovykla arba  
„Monster Trucks Launch & Bash“,  
įeina mašinėlė, vaikams  
nuo 4 metų

Žaislinis autobusas 
šviečia ir skleidžia garsus,  
užvedamas trintimi,  
ilgis 45 cm, su baterijomis,  
vaikams nuo 3 metų

Badmintono rinkinys 
rinkinyje: 2 raketės su lemputėmis, dydis: 26,5 x 29 x 2,5 cm,
ir 3 šviečiantys skraidukai, dydis: 12 x 8,5 x 8,5 cm,  
žalios arba oranžinės spalvos, su baterijomis

20 €
Paspirtukas 
triratis, su reguliuojamo  
aukščio vairu ir poroloninėmis  
rankenomis, didžiausias  
leistinas svoris – 50 kg

10 € Vaikščiojantis dinozauras 
skleidžia garsus, judina galvą ir uodegą,  
dydis: 30,5 x 17,5 cm, vaikams nuo  
3 metų, su baterijomis

12 €
Orka arba dinozauras  
pliušinis, pasirink: orka, ilgis 60 cm, 
dinozauras, aukštis 55 cm, 
vaikams nuo 12 mėn.

yra ir:

yra ir:

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



3 €

Tamprės* 
95 % organinės medvilnės

ir 5 % elastano,  
mergaitėms, stulpelių  

rašto trikotažas,  
su aplikacija,  

dydžiai: 56–86 cm

Kortelės 
ant virvutės, su didelio kontrasto  

spalvingais piešiniais ir  
„Disney“ motyvais,  

vaikams nuo 3 mėnesių

5 €
Glaustinukių  

rinkinys, 2 vnt.
sudėtyje daug  

medvilnės, mergaitėms,  
su raukiniais ant pečių,  

su piešiniais,  
įvairūs modeliai  

rinkinyje, dydžiai:
62–92 cm

5 €
Kūdikio rinkinys,  
100 % medvilnės
mergaitėms, rinkinyje: marškinėliai  
su piešiniu ir šortai su ažūriniu siuvinėjimu  
ir kaspinu, pasirink: su „Marie Cat“ arba  
„Minnie Mouse“ motyvais, dydžiai: 74–98 cm

5 €
Kūdikio  

rinkinys, 
100 %  

medvilnės  
berniukams, rinkinyje: 

glaustinukė su raštu  
ir šortukai su sagomis,  

dydžiai: 56–86 cm

6 €
Glaustinukių  
rinkinys*, 2 vnt. 
95 % medvilnės ir 5 % elastano, berniukams,  
su „Mickey Mouse“ motyvais, įvairūs raštai  
rinkinyje, dydžiai: 62–92 cm

5 €

Kūdikio rinkinys, 
100 % medvilnės 
berniukams, rinkinyje:
marškinėliai ir šortai, 
pasirink: su „Lilo & Stitch“ 
arba „Mickey Mouse“  
motyvais, 
dydžiai: 74–98 cm

Knyga vaikams 
sulankstoma, su didelio kontrasto  

spalvingais piešiniais su  
„Disney“ motyvais,

vaikams nuo 3 mėn.
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2 50 €
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yra ir:

yra ir:

yra ir:

yra ir:

Pamatyk naujienas, 
dalinkis savo nuomone:

@pepcoltupepcoltu

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

Certified by USB
TEX2765

‘organic’



5 €

2 €

Marškinėlių ir  
šortų rinkinys,
100 % medvilnės 
berniukams, su piešiniais,  
dydžiai: 104–134 cm

4 €
Sportinės kelnės 
sudėtyje daug medvilnės,  
su juosmens raišteliu ir kišenėmis,  
vienspalvės, dydžiai: 104–134 cm

2 €
Marškinėliai,

100 % medvilnės
berniukams,  

su užrašu,  
dydžiai:

104–134 cm

Šortai*
mikropluošto,  
berniukams,  
su juosmens  
raišteliu ir raštu,  
dydžiai:  
104–134 cm

Marškinėliai, 
100 % medvilnės 
berniukams, spalvoti, 
dydžiai: 104–134 cm 4 € Marškinėliai, 100 % medvilnės 

berniukams, su juostelėmis ant pečių ir  
„Scooby–Doo“ motyvais,  
dydžiai: 104–134 cm

4 €
Šortai 

mikropluošto, berniukams,  
su kišenėmis ir juosmens guma  

surišama kryželiu, su „Scooby–Doo“  
piešiniais, dydžiai: 104–134 cm
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2 50 €

yra ir:

   

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



4 €
Šortai 
98 % medvilnės ir  
2 % elastano, mergaitėms,  
su juosmens raišteliu ir  
kišenėmis, su „Paw Patrol“  
raštu, dydžiai: 104–134 cm

4 € Tamprės 
95 % medvilnės ir 5 % elastano,  
mergaitėms, su „Paw Patrol“  
raštu, dydžiai: 104–134 cm

4 €

Marškinėliai, 
100 %  

medvilnės
mergaitėms,  

su kutais apačioje ir  
„Paw Patrol“ piešiniu,  

dydžiai: 104–134 cm

5 €Suknelė, 100 % medvilnės 
su raukiniais ir rauktu juosmeniu,  

užsagstoma, vienspalvė, dydžiai:
104–134 cm

5 €
Rinkinys*, 
100 % medvilnės
mergaitėms, rinkinyje:
palaidinė su piešiniu ir vienspalviai  
šortai su kaspinu, dydžiai: 104–134 cm * 
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2 50 €

5 €
Marškinėliai, 
100 % medvilnės
berniukams, su „Jurassic World“  
piešiniu, dydžiai: 134–170 cm

5 €
Suknelė, 
100 % viskozės 
su ispaniško stiliaus viršutine  
dalimi ir laisvomis rankovėmis,  
su raštu, dydžiai: 134–170 cm

4 €
Kepurė 

mergaitėms, plačiais kraštais,  
su neoninėmis detalėmis
ir dekoratyviniu raišteliu,

universalus dydis

7 €
Džinsiniai šortai 

sudėtyje daug medvilnės, su elastanu,  
berniukams, su juosmens guma  

ir raišteliu, su kišenėmis,  
dydžiai: 134–170 cm

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

Šortai* 
mikropluošto, mergaitėms,  

su juosmens raišteliu ir raštu,  
dydžiai: 134–170 cm

2 50 €
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yra ir:

   

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



7 €
Palaidinė, 

100 % viskozės
moterims, su V formos  

iškirpte, kišenėmis ir  
rankovių atvartais,

susagstoma,  
su „Looney Tunes“  

piešiniu, dydžiai: 36–46

7 €
Šortai, 
100 % medvilnės 
moterims, laisvo kirpimo,
su kišenėmis, dydžiai: 34–42

10 €
Suknelė,

100 %  
viskozės 

su petnešomis,  
raštu ir parauktu  

juosmeniu,  
dydžiai: 36–44

6 €
Marškinėliai, 
100 % medvilnės 
moterims, su „Looney Tunes“ piešiniu,  
dydžiai: S–XXXL

6 €

Marškinėliai, 
100 % medvilnės 
moterims, su subtiliu  
siuvinėjimu, dydžiai:
S–XXXL

7 €

Šortai 
su linu, moterims,  
laisvo kirpimo,  
su diržu,  
kišenėmis 
ir raštu,  
dydžiai: 34–42

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

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



12 €
Chalatas 
moterims, iš satino, su diržu ir raštu,  
dydžiai: S/M,  L/XL

9 €
Naktiniai  
marškiniai 
moterims, iš satino,  
su raštu,  
dydžiai: S–XXL

9 € Pižama, 100 % medvilnės 
vyrams, rinkinyje paprasti marškinėliai  
su marginta kišene ir šortai su  
derančiu raštu, dydžiai: M–XXL

2 €
Miego kaukė 
iš satino, su raštu,  
universalus dydis

7 €

Pižama 
99 % medvilnės ir 1 % viskozės,  

moterims, su raukiniais ant iškirptės  
ir klešnių apačios, vienspalvė,  

dydžiai: S–XL

7 €
Naktiniai  
marškiniai 
moterims,  
iš mikropluošto
ir gėlėtų nėrinių,  
dydžiai:
S–XXL

Pirk be rūpesčių! 
Įsigytas prekes gali grąžinti per 30 dienų* TOP!Visos leidinio prekės yra mūsų TOP pasiūlymai, 

kurie parduotuvėje pažymėti šiuo ženklu



2 €
Kojinių rinkinys, 3 poros 

iš medvilnės, su elastanu, mergaitėms,  
su „Lilo ir Stitch“ motyvais,  

įvairūs raštai rinkinyje, dydžiai: 31–38

3 €

Kelnaičių rinkinys,  
2 vnt. 

95 % medvilnės ir 5 % elastano, 
mergaitėms, plačiu liemeniu,  

su piešiniais, įvairūs raštai  
rinkinyje, dydžiai: 134–176 cm

3 €

Sportinė  
liemenėlė 
95 % medvilnės  
ir 5 % elastano,  
mergaitėms, su plačia  
elastine juosta,  
su piešiniu, dydžiai:
134–176 cm

7 €
Pižama, 

100 %  
medvilnės  

mergaitėms, rinkinyje
marškinėliai su  

„Lilo & Stitch“ piešiniu  
ir vienspalviai šortai,  
dydžiai: 134–176 cm

5 €
Pižama, 
100 % medvilnės
berniukams, su „Jurassic World“  
motyvais, dydžiai: 92–128 cm

7 €
Pižama, 

100 % medvilnės 
berniukams,  

su „Jurassic World“  
motyvais,

dydžiai: 134–176 cm

©
 D

is
ne

y

pasiūlymai galioja nuo 2022 05 19 iki 2022 06 01
mėgaukis kokybe,  
             pamilk kainas

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

2111238 Centexbel 
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7 €
Pledas 
su „Mickey Mouse“ arba  
„Minnie Mouse“ piešiniu,  
dydis: 130 x 170 cm

Sulankstoma dėžė 
su „Mickey Mouse“  

arba „Minnie Mouse“ piešiniu,  
dydis: 30 x 30 x 30 cm 7 €

Dėžutė 
iš bambuko, pasirink:
su „Mickey Mouse“  
arba „Minnie Mouse“ raštu,  
dydis: 24 x 12 x 7 cm

4 €
Sulankstomas  
krepšys 
su „Mickey Mouse“  
arba „Minnie Mouse“ piešiniu,  
dydis: 35 x 35 x 55 cm

9 €
Sulankstomas pufas* 

su daiktadėže, su „Mickey Mouse“  
arba „Minnie Mouse“ motyvais,

dydis: 31 x 31 x 31 cm

7 €Pagalvėlė 
su „Minnie Mouse“ motyvais,  

dydis: 45 x 45 cm

* Prekę galima įsigyti tik kai kuriose parduotuvėse. 

2 50 €
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yra ir:

   

yra ir:

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

SH025 126239 TESTEX

SH025 126239 TESTEX



5 €
Kvepianti žvakė 

stikliniame indelyje, 
su metaliniu dangteliu,

pasirink iš įvairių kvapų, 
ø 13,5 cm, aukštis 8 cm

2 €
Auskarų  
rinkinys 
6 poros, pasirink:  
aukso arba sidabro  
spalvos, įvairūs  
modeliai rinkinyje

Dėžutė 
su širdelės formos pakabuku, 

pasirink:
25 x 15 x 14 cm – 4 €,
30 x 20 x 16 cm – 6 €

7 € Vaza 
stiklinė,
aukštis 30 cm

3 € Nuotraukos  
rėmelis 
nuotraukos dydis: 13 x 18 cm

Žvakė 
kvadratiniame stikliniame  

inde, kvapai:
„Cranberry Tea“,  

„White Scent“  
arba „Lychee Mocktail“,  

pasirink:
8 x 8 x 8 cm – 1,80 €,
10 x 10 x 10 cm – 4 €,

12 x 12 x 12 cm – 5 €

1 80 
 nuo 

€

4 €
 nuo

yra ir:

          

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. 

pepcoltu pepco.lt@pepcoltu


