
2 50 
nuo

€
Maudymosi kostiumėlis
pasirink: maudymosi kelnaitės berniukams, 
dydžiai: 92–128 cm – 2,50 €, 
maudymosi kostiumėlis mergaitėms, 
dydžiai: 92–128 cm – 4 €, 
moteriškas bikinis, dydžiai: S–XXL, 
bikinio kelnaitės – 4 €, 
bikinio liemenėlė – 5 €

Tropinė
 kolekcija

yra ir:

   

Pasiūlymai galioja nuo 2022 06 16 iki 2022 06 29 arba kol yra prekių.

mėgaukis kokybe,
             pamilk kainas

TOP!



4 €
  nuo

5 €
 nuo 

4 €
 nuo 

10 €
4 €

Paplūdimio tunika,
100 % viskozės 
su V formos iškirpte, 
susagstoma, reguliuojamas  
rankovių ilgis, su raštu,  
dydžiai: S–XXL

Bikinio kelnaitės  
arba liemenėlė  

dydžiai: S–XL, 
pasirink: kelnaitės – 4 €  

arba liemenėlė, surišama  
ant kaklo ir nugaroje – 6 €

Bikinio 
kelnaitės arba 
liemenėlė 
su raštu, 
dydžiai: S–XXL, 
pasirink: 
surišamos 
kelnaitės – 4 € 
arba liemenėlė, 
surišama 
ant kaklo ir 
nugaroje – 4 €

Bikinio kelnaitės arba liemenėlė 
su raštu, dydžiai: S–XXL, pasirink: 

kelnaitės su raštu – 4 € 
arba liemenėlė su profiliuotais kaušeliais  

ir reguliuojamomis petnešėlėmis – 5 €

Bikinio kelnaitės arba liemenėlė  
su raštu, dydžiai: S–XXL, pasirink: 
kelnaitės aukštu liemeniu, koreguojančios figūrą – 5 €
arba „push-up“ liemenėlė su paminkštintais kaušeliais – 6 €

yra ir:

   

   

   

yra ir:

   

pasiūlymai galioja nuo 2022 06 16 iki 2022 06 29
mėgaukis kokybe,  
             pamilk kainas

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



4 € 4 €

2 50 €

2 50 €

2 50 €

5 €

4 €
Bikinio 

 kelnaitės  
arba  

liemenėlė  
mergaitėms, su raštu, 
dydžiai: 134–146 cm,

pasirink: liemenėlė 
su petnešėlėmis ir 

raukinukais – 2,50 € 
arba kelnaitės – 2,50 €

Maudymosi kelnaitės  
berniukams, su raštu, 
dydžiai: 92–128 cm

Maudymosi kostiumėlis  
mergaitėms, su asimetriškais  
raukinukais ir raštu, 
dydžiai: 92–128 cm

Maudymosi  
kostiumėlis 
mergaitėms,  
su raukinukais  
ir „Minnie Mouse“  
piešiniu, dydžiai:  
80–92 cm

Maudymosi kelnaitės  
berniukams, su raštu, 
dydžiai: 134–164 cm

Maudymosi  
kelnaitės  
berniukams,  
su „Nemo" piešiniu, 
dydžiai: 80–92 cm

Maudymosi kelnaitės  
vyriškos, su raštu, 

dydžiai: M–XXL

   

   

   

   

   

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

20.HCN.22720 HOHENSTEIN HTTI



6 €

7 €

7 €4 €

Greitai džiūstantis  
paplūdimio  
rankšluostis

susukamas, su guma,  
vienspalvis, 

dydis: 90 x 180 cm

Paplūdimio  
rankšluostis  
mikropluošto, apvalus,  
su kutais ir raštu, ø 150 cm

Marškinėliai 
medvilniniai,  
iš stulpelių rašto  
medžiagos,  
dydžiai: S–XXL

Paplūdimio  
rankšluostis,
100 % medvilnės  
su „Lilo & Stitch“,  
„Ariel“, „Mickey Mouse“  
arba „Minnie Mouse“  
piešiniu, dydis:  
70 x 140 cm

   
   

   

yra ir:

      

   
   

   

yra ir:

    
  

Pamatyk naujienas, 
dalinkis savo nuomone:

@pepcoltupepcoltu

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

21.HCN.48407 HOHENSTEIN HTTI



5 €
5 €

7 €10 €

30 € 6 €
Vandens hamakas  

pripučiamos pagalvėlės 
su tinkline sėdyne centre, 

1 asmeniui, dydis: 120 x 65 cm,
 didžiausia apkrova 80 kg, 

14 metų ir vyresniems vaikams

Pripučiamas  
šeimyninis baseinas 
dydis: 210 x 135 x 40 cm, 
1 suaugusiajam ir 2 vaikams  
nuo 6 metų

Burbulų pūtimo  
rinkinys  
rinkinyje: ø 34 cm lėkštė  
milžiniškiems burbulams, priedai,  
500 ml burbulų skysčio, 
3 metų ir vyresniems vaikams

Pripučiamas baseinas 
3 žiedų, permatomas, su raštu, 

ø 100 cm, aukštis 22 cm, 
2 vaikams nuo 3 metų

Vandens  
pistoletas  
yra 3 spalvų,  
dydis: 42 x 16,5 cm, 
telpa 1 l vandens,  
3 metų ir vyresniems  
vaikams

Vandens balionai, 200 vnt.  
rinkinyje yra buteliukas su pompa, 
įvairių spalvų

yra ir:

    
  

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



9 €

5 €

10 €

5 €

7 €
 nuo 

7 €
 nuo 

Akiniai nuo saulės 
moterims, universalus dydis

Basutės*  
mergaitėms, 
su gėlių raštu, 
dydžiai: 22−31

Šlepetės 
moterims,  
su gėlių raštu, 
dydžiai: 36–41

Basutės*  
mergaitėms, 

su gėlių raštu, 
dydžiai: 32−37

Bikinio kelnaitės  
arba liemenėlė  
vienspalviai, dydžiai: S–XL, pasirink:
kelnaitės su iškiliu raštu – 7 € 
arba liemenėlė su raukinukais – 10 €

Bikinio kelnaitės arba liemenėlė  
su raštu, dydžiai: S–XL, pasirink:  
kelnaitės su raukinukais – 7 € 
arba liemenėlė su raukinukais – 10 €

* Prekę galima įsigyti tik kai kuriose parduotuvėse.

11-54564 SHIRLEY



17 € 7 €

9 €
12 €

7 €

15 €

Šiaudinė  
skrybėlė*  
su nėriniuotu kaspinu, 
universalaus dydžio

Sandalai* 
moterims,  
su gėlių raštu, 
dydžiai: 36–41

Paplūdimio skara,
100 % viskozės  
su raštu, galima įvairiai  
surišti, dydžiai: 170 x 116 cm

Suknelė,
100 % viskozės 
su pečius atidengiančia  
iškirpte, elastinėmis  
juostomis ir raštu,  
dydžiai: 34–42

Įsispiriamos  
šlepetės 

moterims, tekstilinis paviršius,  
su kutais, dydžiai: 36–41

Paplūdimio krepšys  
su raišteliu, rausvas  
pamušalas su gėlių raštu, 
dydis: 50 x 30 cm įvairūs būdai  

susirišti
* Prekę galima įsigyti tik kai kuriose parduotuvėse.



5 €

4 €

2 50 €

2 50 €

2 50 €

2 50 €4 €

Apatinių rinkinys, 2 vnt.
100 % medvilnės arba 
sudėtyje daug medvilnės, 
berniukams, su piešiniais, 
rinkinyje įvairūs raštai, 
dydžiai: 98–128 cm

Kelnaičių rinkinys,  
4 vnt.,  
100 % medvilnės  
mergaitėms, rinkinyje įvairūs  
raštai, dydžiai: 92–128 cm

Kelnaičių rinkinys,  
4 vnt., 100 % medvilnės   
berniukams, su raštu, 
rinkinyje įvairūs raštai, 
dydžiai: 134–164 cm

Pižama,
100 % medvilnės  

dydžiai: 134–176 cm, pasirink: 
berniukams, su dviračio piešiniu,  

arba mergaitėms, taškuota

Kojinių rinkinys,  
5 poros 

medvilninės, berniukams, 
rinkinyje įvairūs raštai, 

dydžiai: 31–38

Pižama, 
100 %  
medvilnės  
mergaitėms,  
su raukiniais  
ant pečių ir raštu, 
dydžiai: 92–128 cm

Kojinių rinkinys,  
5 poros 
medvilninės, mergaitėms, 
įvairūs raštai rinkinyje, 
dydžiai: 23–30

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

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

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.19053 HOHENSTEIN HTTI

14.HCN.50033 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI



2 50 €

5 €

7 €

2 50 €

2 50 €

7 €

Sportinės kelnės  
95 % medvilnės ir 5 % viskozės, 
berniukams, su juosmens raišteliu,  
kišenėmis ir raštu, dydžiai: 104–134 cm

Suknelė  
mergaitėms, 
medvilninė viršutinė  
dalis su piešiniu, 
tiulio sijonas su pamušalu, 
dydžiai: 104–134 cm

Marškinėliai, 
100 % medvilnės  

berniukams,  
su kišene ir raštu, 

dydžiai: 104–134 cm

Tamprės  
medvilninės,  
mergaitėms, 
su piešiniais,  
dydžiai: 104–134 cm

Marškinėliai,
100 % medvilnės 
berniukams, su raštu, 
dydžiai: 104–134 cm

Džemperis,
100 % medvilnės  
mergaitėms,  
su ,,Snoopy"  
piešiniu, 
dydžiai:  
104–134 cm

yra ir:

   

yra ir:
   

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

kurie parduotuvėje pažymėti šiuo ženklu



4 €

9 €

6 €

6 €

4 €
Dvigubas vaikiškas  
laiptelis  
neslystantis, 
su „Mickey Mouse"  
ir „Minnie Mouse”  
piešiniais

Buteliukas  
su šiaudeliu 
„Canpol Babies“  
su šiaudeliu ir gyvūnų piešiniais, 
talpa: 350 ml

Čiulptukų rinkinys  
"LOVI",  2 vnt.  
skirtingų spalvų, įvairaus  
amžiaus kūdikiams:  
0–3 mėn., 3–6 mėn.  
arba 6–18 mėn.

Antklodė kūdikiui, 
100 % medvilnės 
ažūrinė, dydis: 75 x 100 cm

Seilinukų rinkinys*,  
3 vnt.  
viršutinis sluoksnis  
100 % medvilnės, 
su raštu, rinkinyje  
įvairūs dizainai, 
universalus dydis

* Prekę galima įsigyti tik kai kuriose parduotuvėse.

yra ir:

   

yra ir:

   

yra ir:

   

yra ir:

   

pasiūlymai galioja nuo 2022 06 16 iki 2022 06 29
mėgaukis kokybe,  
             pamilk kainas

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

SHH0 1113555 TESTEX



2 50 €
2 50 €

2 €

4 50 €

5 €

2 50 €

9 €

Sensorinių  
žaislų rinkinys,  
4 vnt.  
gyvūnų formos,  
rinkinyje įvairūs  
dizainai ir spalvos

Palaidinė,
100 % medvilnės  
mergaitėms,  
su raukinukais, 
vienspalvė,  
dydžiai: 80–98 cm

Kūdikio rinkinys, 
100 % medvilnės   

berniukams, rinkinyje:  
marškinėliai ir kombinezonas  

su kišenėmis, su raštu,  
dydžiai: 74–98 cm

Šortai*,
100 % medvilnės  
mergaitėms, dryžuoti, 
su kaspinu, dydžiai: 74–98 cm

Suknelė,  
100 % medvilnės   
mergaitėms, su raukiniais ant pečių ir raštu, 
dydžiai: 74–98 cm

Šortai,
100 % medvilnės  
berniukams, su juosmens  
raišteliu, kišenėmis  
ir dekoratyvinėmis sagomis, 
dydžiai: 74–98 cm

Kūdikio rinkinys,
100 % medvilnės  
berniukams, rinkinyje:
marškinėliai bei šortai su juosmens raišteliu  
ir didele kišene priekyje, su raštu, dydžiai: 74–98 cm

* Prekę galima įsigyti tik kai kuriose parduotuvėse.

yra ir:

   yra ir:

   

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

www.tuv.com  
ID 1111240855



5 € 12 €

12 €

2 €

9 €

4 €

2 50 €

6 €

Vėsinantis  
kilimėlis   
su arbūzo, kivio  
arba citrinos  
piešiniu, ø 60 cm

Automatinis  
šuns pavadėlis  
su metaliniu užsegimu

Plūduriuojantis  
žaislas šunims 

žiedas

Žaislas šunims  
skirtas mėtyti, pasirink:  
skraidantis diskas, granata  
arba rinkinys: kamuolys ir žuvis

Augintinio  
guolis  
dvispalvis, skirtas  
naudoti tik patalpose, 
dydis: 60 x 45 x 18 cm

Augintinio  
antklodė  
dvipusė,  
dydis: 80 x 100 cm

Augintinio  
nešyklė 
užsegama užtrauktuku,
su rankena, reguliuojamu  
dirželiu ir ventiliacijos skydeliais, 
dydis: 52 x 22 x 29 cm

Minkštas žaislas šunims  
su arbūzo, kivio arba ananaso piešiniu,  
ø 17 cm

Silikoninis 
dubenėlis  

sulankstomas, ø 14,5 cm 1 80 €

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


