
2 €
 nuo

Marškinėliai, 
100 % medvilnės
su raštu, pasirink: 
mergaitėms, su rauktomis rankovėmis,  
dydžiai: 104–134 cm – 2 €, 
berniukams, dydžiai: 134–170 cm – 2,50 €,
moterims, dydžiai: S–XXXL – 2,50 €

Vasaros 
kolekcija

mėgaukis kokybe,
             pamilk kainas

Pasiūlymai galioja nuo 2022 07 21 iki 2022 08 03 arba kol yra prekių.

TOP!



2 50 €

5 €

2 50 €

6 €

2 50 €

2 €
Marškinėliai, 

100 % medvilnės   
berniukams, su piešiniu, 

pasirink: pilki arba smėlio spalvos,  
dydžiai: 104–134 cm

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

Marškinėliai, 
100 % medvilnės  

su „Mickey Mouse“ piešiniu, 
dydžiai: S–XXL

Marškinėliai,
100 %  

medvilnės  
mergaitėms, 

su užrašu, 
dydžiai: 134–170 cm

Marškinėliai  
95 % medvilnės  
ir 5 % viskozės, 
su blizgučiais ir piešiniu, 
dydžiai: S–XXXL

Marškinėliai,  
100 % medvilnės  
su piešiniu, 
dydžiai: S–XXXL

yra ir:

   

pasiūlymai galioja nuo 2022 07 21 iki 2022 08 03
mėgaukis kokybe,  
             pamilk kainas



7 €

7 €

6 € 6 €

3 €
3 €

5 €

5 €4 €
Tamprių rinkinys, 2 vnt.  
95 % medvilnės ir 5 % elastano, 
mergaitėms, vienspalvės, 
įvairios spalvos rinkinyje, 
dydžiai: 104–134 cm

Džemperis,  
100 % medvilnės  

berniukams, su užrašu, 
dydžiai: 134–170 cm

Džinsinės  
tamprės 
medvilninės,  
su elastanu,  
mergaitėms, 
dydžiai: 104–134 cm

Sportinės kelnės, 
100 % medvilnės  

berniukams, su juosmens raišteliu 
ir kišenėmis, vienspalvės, 

dydžiai: 134–170 cm

Marškinėliai ilgomis  
rankovėmis,  
100 % medvilnės
mergaitėms, su raukiniais 
ant pečių ir raštu, 
dydžiai: 104–134 cm

Marškinėliai ilgomis  
rankovėmis,  

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

Sportinės kelnės,  
100 % medvilnės  
berniukams, su juosmens 
raišteliu, kišenėmis ir piešiniu, 
dydžiai: 104–134 cm

Striukė su gobtuvu  
berniukams, su užtrauktuku, 
su kišenėmis, 3 spalvų, 
dydžiai: 104–134 cm

Marškiniai, 
100 % viskozės  
moterims, su V formos iškirpte, 
sagomis, pailginta nugara 
ir raštu, dydžiai: 36–46

Puikus variantas  

vėsesnėms dienoms...

yra ir:

   

yra ir:

   

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



2 50 €

2 50 €
2 30 €

4 €

3 €

3 €
Šortų tipo apatinių  

rinkinys, 2 vnt.  
medvilniniai, su elastanu, 

berniukams, su raštu, 
rinkinyje įvairūs raštai, 

dydžiai: 92–128 cm

Kojinių rinkinys,  
5 poros  
medvilninės, su elastanu, 
berniukams, rinkinyje įvairūs  
raštai, dydžiai: 23–38

Kelnaičių rinkinys, 3 vnt.  
medvilninės, su elastanu, su piešiniais, 

rinkinyje įvairūs raštai, dydžiai: 134–164 cm

Kelnaičių rinkinys, 2 vnt. 
medvilninės, su elastanu, 
mergaitėms, su piešiniais, 
rinkinyje įvairūs raštai, 
dydžiai: 92–128 cm

Liemenėlė  
mergaitėms, su paminkštintais  
kaušeliais ir reguliuojamomis  
petnešėlėmis, dydžiai: 60AA–75A

Apatiniai marškinėliai  
medvilniniai, su elastanu,  
mergaitėms, dydžiai: 92–128 cm

Pamatyk naujienas, 
dalinkis savo nuomone:

@pepcoltupepcoltu

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

 BEGO 064655 TESTEX

17.HCN.25884  HOHENSTEIN HTTI



© Disney

© Disney

7 € 7 €

10 €

9 €
9 €
Kūdikio  

rinkinys, 
100 %  

medvilnės  
berniukams, rinkinyje: 

vienspalvė glaustinukė 
su aplikacija ir 
kombinezonas  

su kišenėmis 
ir „Mickey Mouse”  
motyvu, dydžiai:  

62–92 cm

Glaustinukių  
rinkinys, 2 vnt., 

100 % medvilnės 
berniukams,  

su „Mickey Mouse” motyvais, 
rinkinyje įvairūs raštai, 

dydžiai: 62–92 cm

Rinkinys kūdikiui,  
100 % medvilnės  
mergaitėms, rinkinyje: 
glaustinukė su raštu 
ir kombinezonas  
su raukiniais ir aplikacija, 
su „Minnie Mouse” motyvu, 
dydžiai: 62–86 cm

Glaustinukių rinkinys, 2 vnt.,
100 % medvilnės 
mergaitėms, su „Minnie Mouse” motyvais, 
rinkinyje įvairūs raštai, dydžiai: 62–92 cm

Liemenė  
su gobtuvu* 
užsegama užtrauktuku,  
su ausimis ant gobtuvo,  
dydžiai: 74–98 cm, 
pasirink: 
mergaitėms, su kaspinu  
ir „Minnie Mouse” motyvu 
arba berniukams,  
su „Mickey Mouse” motyvu

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

* Prekę galima įsigyti tik kai kuriose 
parduotuvėse.



4 €
6 €

4 €

7 €

4 50 €

6 €

Glaustinukė  
95 % medvilnės 
ir 5 % elastano, 
mergaitėms, 
su „Bambi“ motyvu, 
dydžiai: 62–92 cm

Naktinis  
kombinezonas, 
100 % medvilnės  
kūdikiams, 
dydžiai: 56–92 cm, 
pasirink: mergaitėms, 
su „Bambi“ motyvu
arba berniukams,  
su „Dumbo“ motyvu

Drugelio  
formos pagalvė
su 100 % medvilnės užvalkalu  
vienoje pusėje, su raštu,  
universalus dydis

Antklodė kūdikio susupimui  
su 100 % medvilnės viršutiniu sluoksniu 
su raštu, universalus dydis

Antklodė kūdikiui,
100 % organinės medvilnės 

su iškiliu raštu ir aplikacija, 
dydis: 75 x 100 cm

Glaustinukė  
95 % medvilnės 
ir 5 % elastano, 

berniukams,  
su „Dumbo“ motyvu, 

dydžiai: 62–92 cm

yra ir:

   

yra ir:

   

yra ir:

   

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

SHHO 111355 TESTEX

SHHO 111355 TESTEX



10 €

5 €

15 €

17 € 7 €
Kilimas  

iš dirbtinio kailio, 
dydis: 60 x 90 cm

Kilimas, 
100 % medvilnės  
dydis: 60 x 90 cm

Kilimas  
švelnus, 

su geometriniu raštu, 
dydis: 80 x 120 cm

Kilimas
iš džiuto, ovalus,  
storo pynimo,  
dydis: 120 x 85 cm

Kilimas  
su kutais, 
dydis: 50 x 100 cm

yra ir:

   

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

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI



3 €

4 €

0 80 €

7 €
 nuo

Taurė ledams 
talpa 280 ml

Stiklinių rinkinys,  
4 vnt. 
žemos, 
talpa po 250 ml

Stiklinių rinkinys,  
4 vnt. 
aukštos, 

talpa po 350 ml

„Luminarc“ 
dėžutė  
stiklinė, su plastikiniu 
dangteliu su vožtuvu, 
galima naudoti mikrobangų 
krosnelėje su atidarytu vožtuvu, 
galima plauti indaplovėje
pasirink: talpa 1,22 l – 7 €
arba talpa 1,97 l – 10 €

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


