
4 €
 nuo

7 €
Vonios  

kilimėlis  
iš mikropluošto,  

greitai džiūstantis,  
dydis: 50 x 80 cm

Rankšluostis,  
100 % medvilnės 

tankis 600 gsm, dydis: 
50 x 100 cm – 4 € 

arba 70 x 140 cm – 7 € 

Natūralus  
švelnumas

yra ir:

   

yra ir:

        

Pasiūlymai galioja nuo 2022 06 30 iki 2022 07 20 arba kol yra prekių.

mėgaukis kokybe,
             pamilk kainas 

13.HPK.33690 HOHENSTEIN HTTI

SH025 176864 TESTEX

TOP!



1 50 
 nuo 

€

1 50 
 nuo 

€

7 €

4 €

3 €
Rankšluostis  
plaukams,  
100 % medvilnės 
universalus dydis 

Muilo  
dozatorius  
keraminis,  
talpa 350 ml

Vonios  
kambario dėžutė  

su bambuko dangteliu,  
pasirink: 1 arba 6 skyriai,  

dydis: 11 x 15,5 x 6 cm 

Prausimosi priedai 
pasirink:
pirštinė, dydis: 21 x 16,5 x 0,5 cm – 1,50 €,
kempinė, ø 10 cm, aukštis 4 cm – 1,50 €,
nugaros šveitiklis-diržas,
dydis: 68 x 8 x 0,3 cm – 2 €

Kūno  
priežiūros reikmenys 

su mediniais elementais, pasirink:  
nagų šepetėlis – 1,50 €,  

pėdų šepetėlis su pemza – 2 €,  
apvalus šepetėlis, ø 11 cm,  

aukštis 3,4 cm – 4 €,  
kūno volelis, anticeliulitinis, 
dydis: 15 x 8 x 3,5 cm – 4 €,  

šepetys su ilga rankena – 5 € 

Vonios  
veidrodis  

su bambuko  
rėmu ir metalinėmis  

kojelėmis, ø 13 cm

3 €

yra ir:

   

pasiūlymai galioja nuo 2022 06 30 iki 2022 07 20
mėgaukis kokybe,  
             pamilk kainas



4 € 4 €

5 €

2 €
 nuo 

Liemenėlė 
universalaus tipo, su paminkštinimais,  

su nėriniais, dydžiai: 75A–75D, 80B–80D,  
85C, 85D 

Kelnaitės  
su nėriniais, pasirink: 
braziliškos, dydžiai: S–XXL – 2 €, 
bikinio kelnaitės su nėriniuota nugara – 2 €, 
siaurikės su plačiu juosmeniu, 
dydžiai: S–XL – 2,50 €, 
siaurikės, dydžiai: S–XL – 2 €

Liemenėlė arba kelnaičių pakuotė, 2 vnt. 
besiūlės, pasirink:
sportinė liemenėlė su profiliuotais kaušeliais, dydžiai: S–XL,
arba siaurikės, dydžiai: S–XXL

Liemenėlė arba kelnaičių pakuotė, 2 vnt.
besiūlės, dryžuotos, pasirink: liemenėlė su gilia iškirpte  
ir profiliuotais paminkštintais kaušeliais, dydžiai: S–XL, 

arba bikinio kelnaitės, dydžiai: S–XXL

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



3 €

7 € 7 €

3 €

7 €

6 €

Kojinių rinkinys, 3 poros  
iš medvilnės, su elastanu, su metalizuotais siūlais,  
moterims, su „Lilo & Stitch“ motyvais,  
įvairių raštų komplektas,  
dydžiai: 35–38, 39–42 

Kojinių rinkinys, 3 poros 
iš medvilnės, su elastanu,  
su metalizuotais siūlais,  
moterims, su „Mickey Mouse“  
motyvais, įvairūs raštai,  
dydžiai: 35–38, 39–42 

Pižama,  
100 % medvilnės 

moterims, rinkinyje  
marškinėliai su užrašu  

ir dryžuoti šortai,  
dydžiai: S–XL 

Naktiniai  
marškiniai,  

100 % medvilnės 
moterims,  

su užapvalinta apačia ir  
„Lilo & Stitch“ motyvais,  

dydžiai: S–XXL 

Pižama,  
100 % medvilnės 

moterims,  
su „Mickey Mouse“  

motyvais,  
dydžiai: S–XL 

Pižama,  
100 % medvilnės 

mergaitėms,  
rinkinyje marškinėliai  

su užrašu ir dryžuoti šortai,  
dydžiai: 134–176 cm

© Disney

©
 D

is
ne

y

Pamatyk naujienas, 
dalinkis savo nuomone:

@pepcoltupepcoltu



9 €
6 €

3 €

2 50 €
3 €

4 €
3 €

Naktiniai marškiniai,  
100 % medvilnės
mergaitėms, su „Pusheen“  
piešiniu, dydžiai: 134–176 cm

Pižama
95 % medvilnės  
ir 5 % elastano,  
mergaitėms,  
su „Pink Panther“  
motyvais,  
dydžiai:  
134–176 cm

Kojinių rinkinys, 2 poros* 
medvilninės, su elastanu, mergaitėms,  
su „Pusheen“ motyvais, dydžiai:  31–38

Sportinių  
liemenėlių rinkinys, 2 vnt.
mergaitėms, besiūlės, apačioje plati elastinė juosta,  
su metalizuotu siūlu, rinkinyje įvairios spalvos,  
dydžiai: 134–164 cm

Kelnaičių rinkinys, 2 vnt. 
mergaitėms, besiūlės, su elastine juosta,  

metalizuotu siūlu, juostuotos, rinkinyje  
įvairios spalvos, dydžiai: 134–164 cm 

Sportinė liemenėlė 
95 % medvilnės ir 5 % elastano, mergaitėms, su elastine juostele  

ir „Pusheen“ piešiniu bei užrašu, dydžiai: 134–176 cm 

Kelnaičių rinkinys,  
2 vnt. 
95 % medvilnės ir 5 % elastano,  
mergaitėms, su „Pusheen“  
motyvais, rinkinyje įvairūs  
raštai, dydžiai: 134–176 cm

* Prekę galima įsigyti tik kai kuriose parduotuvėse.

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

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI



7 €
4 50 €

2 50 €

4 €

5 €

4 €
Tamprės 
95 % medvilnės ir 5 % elastano,  
mergaitėms, 2 spalvų, su užrašais,  
dydžiai: 134–170 cm 

Džinsinis sijonas   
su elastiniu juosmeniu  
ir kišenėmis, dydžiai:  
134–170 cmMarškinėliai, 100 % medvilnės

mergaitėms, su surišama apačia ir raštu,  
3 spalvų, dydžiai: 134–170 cm 

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

Marškinėliai,  
100 % medvilnės 

berniukams, su piešiniu,
dydžiai: 134–170 cm

Šortai,  
100 % medvilnės 
berniukams, su juosmens  
raišteliu, kišenėmis ir užrašu,  
dydžiai: 134–170 cm

yra ir:

   

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



6 € 7 €

2 €

5 €
7 €

4 50 €

Sportinės kelnės,  
100 % medvilnės 
berniukams, su juosmens  

raišteliu ir kišenėmis,  
vienspalvės, dydžiai:  

104–134 cm

Marškinėliai  
95 % medvilnės ir 5 % viskozės,  

berniukams, su užrašais,  
dydžiai: 104–134 cm

Tamprės  
95 % medvilnės ir 5 % elastano, 
mergaitėms, su „Minnie Mouse“  
piešiniu, dydžiai: 104–134 cm

Džemperis,  
100 % medvilnės 
mergaitėms, su elastiniu užrišamu  
apvadu ir „Minnie Mouse“ piešiniu,  
dydžiai: 104–134 cm Megztinis,  

100 % medvilnės 
mergaitėms,  
su spalvotais 3D  
bumbulais,  
dydžiai: 104–134 cm

Džemperis  
su gobtuvu 
medvilninis, berniukams,  
užsegamas užtrauktuku,  
su kišenėmis ir aplikacija,  
3 spalvų, dydžiai:  
104–134 cm

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



5 €
4 € 5 €

10 €

3 €

9 €

Marškinėliai 
95 % medvilnės ir 5 % elastano, vienspalviai,  
pagaminti iš švelnios medžiagos,  
dydžiai: S–XXL

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

Marškinėliai,  
100 % medvilnės  

moterims, su raštu, 
 dydžiai: S–XXXL

Marškinėliai,  
100 % medvilnės 
vyrams, su piešiniu,  
dydžiai: M–XXL 

Džinsinės  
tamprės 
su elastanu,  

su plačiu elastiniu  
juosmeniu,  

dydžiai: 36–44 

Sportinės kelnės 
su kišenėmis, vienspalvės, 

dydžiai: S–XXL

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


