
TOP!

6 €
 nuo

Džemperis arba sportinės kelnės,  
100 % medvilnės
su „Looney Tunes“ motyvais, pasirink: džemperis arba sportinės  
kelnės mergaitėms arba berniukams, dydžiai: 104–134 cm – 6 €, 
džemperis arba sportinės kelnės berniukams, dydžiai: 134–170 cm – 7 €
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mėgaukis kokybe,
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6 €

7 €

10 € 7 €

6 €
 nuo

10 €
 nuo

Marškiniai, 
100 % viskozės  
moterims,  
su apykakle,  
rankogaliais ir  
užapvalinta  
apačia, 
užsagstomi, 
su „Looney Tunes“  
raštu, dydžiai:  
36–46

Džemperis,  
100 % medvilnės  
mergaitėms, 
su „Looney Tunes“  
piešiniu, dydžiai:  
134–170 cm

Sportinės kelnės, 
100 % medvilnės  
mergaitėms, 
su „Looney Tunes“  
piešiniu, dydžiai:  
134–170 cm

Džemperis arba  
sportinės kelnės,  
100 % medvilnės  
mergaitėms, 
su „Looney Tunes“ piešiniu, 
dydžiai: 104–134 cm

Sportinės kelnės 
arba džemperis  

su gobtuvu
moterims, iš medvilnės, 

su „Looney Tunes“ motyvais, 
dydžiai: S–XXL, pasirink: 

kelnės su elastingu juosmeniu 
ir juosmens rašteliu – 10 €

arba džemperis su gobtuvu – 12 €

Marškinėliai,
100 % medvilnės  
moterims, 
su „Looney Tunes“  
motyvais, pasirink: 
V formos iškirptė, 
dydžiai: S–XXXL – 6 €, 
arba su iškiliu motyvu, 
dydžiai: S–XXL – 7 €
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yra ir:

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



4 €
 nuo

5 €

7 € 4 €

7 €

6 €

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

Marškinėliai  
ilgomis  
rankovėmis, 
100 %  
medvilnės  
berniukams, 
su „Looney Tunes“  
piešiniu, dydžiai:  
134–170 cm

Sportinės kelnės, 
100 % medvilnės  
berniukams, su juosmens  
rašteliu, kišenėmis,  
ir „Looney Tunes“ motyvu,  
dydžiai: 134–170 cm

Marškinėliai  
ilgomis rankovėmis,  

100 % medvilnės  
mergaitėms, su užapvalinta apačia 

ir „Looney Tunes“ motyvu, 
dydžiai: 104–134 cm arba 134–170 cm 

Džemperis,  
100 % medvilnės  
berniukams, 
su „Looney Tunes“ raštu, 
dydžiai: 134–170 cm
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Džemperis arba  
sportinės kelnės,
100 % medvilnės  
berniukams, 
su „Looney Tunes“ piešiniu, 
dydžiai: 104–134 cm

yra ir:

yra ir:

yra ir:

yra ir:

yra ir:

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



Pliušinis  
barškutis* 
su „Looney Tunes“  
personažu, pasirink:  
„Sylvester“ arba „Tweety“

4 €

5 €

9 €4 €

2 50 
 nuo

€
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Tamprės, 100 % medvilnės  
kūdikiams, su „Looney Tunes“ raštu, 

pasirink: mergaitėms, 
dydžiai: 56–86 cm – 2,50 €,

arba berniukams, 
dydžiai: 62–92 cm – 3 €

Rinkinys  
mergaitėms 

rinkinyje:  
džemperis su gobtuvu,  

100 % medvilnės, 
ir tamprės,  

95 % medvilnės  
ir 5 % elastano,  

su „Looney Tunes“ 
 piešiniu, dydžiai:  

74–98 cm

Rinkinys berniukams,  
100 % medvilnės  
rinkinyje: džemperis ir kelnės,
su „Looney Tunes“ piešiniu, 
dydžiai: 74–98 cm

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
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Glaustinukė 
95 % medvilnės ir 5 % elastano, 
pasirink:  berniukams arba  
mergaitėms, su „Looney Tunes“  
piešiniu, dydžiai: 62–92 cm 

16.HBD.79596 HOHENSTEIN HTTI

2015OK0629 AITEX

Pagalvėlė*  
kūdikiams, su 100 % medvilnės užvalkalu  
vienoje pusėje, su „Looney Tunes“ motyvu,  
dydis: 33 x 24 cm

dvipusė

www.tuv.com  
nr TP 50540592

* Prekę galima įsigyti  
tik kai kuriose parduotuvėse.

10 €

yra ir:

   

yra ir:

   

Pamatyk naujienas, 
dalinkis savo nuomone:

@pepcoltupepcoltu

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



2 €
 nuo

5 €
 nuo

7 €

9 €

7 €

9 €
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Trumpikių  
rinkinys, 

 2 vnt. 
medvilninės su elastanu, berniukams, 

su „Looney Tunes“ piešiniu, 
įvairūs raštai rinkinyje, dydžiai: 

92–128 cm – 5 €, 134–176 cm – 6 €

Pižama, 100 % medvilnės  
berniukams, su „Looney Tunes“  
motyvais, dydžiai: 92–128 cm

Kojinių rinkinys,  
2 poros 

medvilninės su elastanu, 
berniukams, su „Looney Tunes“  

piešiniu, įvairūs raštai  
rinkinyje, dydžiai:  

23–30 – 2 €, 31–42 – 2,50 €

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
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Pižama, 100 % medvilnės
berniukams, su „Looney Tunes“ motyvu, 
dydžiai: 134–176 cm

Pižama, 
100 % medvilnės 

mergaitėms,  
su „Looney Tunes“  
motyvais, dydžiai:  

92–128 cm

Pižama, 
100 % medvilnės  

mergaitėms, 
su „Looney Tunes“ raštu, 

dydžiai: 134–176 cm

SHGO 045544

17.HCN.25884

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI
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1 50 €

3 €

5 €

12 € 9 €

1 80 €

Kuprinė  
vienas skyrius, užsegama užtrauktuku, 

su išorine užtrauktuku užsegama  
kišenėle, standžia nugarėle, 

reguliuojamomis petnešomis
ir „Looney Tunes“ motyvu, 

dydis: 29 x 40 x 15 cm

Mokyklinis krepšys  
su virvelėmis nešiojimui  
ant nugaros ir „Looney Tunes“  
motyvu, dydis: 34 x 43,5 cm 

Rašiklių rinkinys, 2 vnt.  
su „Looney Tunes“ piešiniu, 
rinkinyje įvairūs modeliai

A5 sąsiuvinis 
80 lapų langeliais, 

viršelis su išsiuvinėta  
„Looney Tunes“ aplikacija

Kosmetinė 
užsegama užtrauktuku, 
su „Looney Tunes“ piešiniu, 
dydis: 17 x 11 x 10 cm

Penalas  
2 skyriai, užsegamas  
užtrauktuku, su rankenėle ir  
„Looney Tunes“ motyvu
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yra ir:

   yra ir:
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yra ir:
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7 € 7 €

5 €
2 50 €

7 €
5 €

Metalinis  
butelis 
su šiaudeliu 
ir „Looney Tunes“  
motyvu, 
talpa 500 ml 

3D penalas  
2 skyrių, su užtrauktuku,  

su „Looney Tunes“ piešiniu

Rašymo  
rinkinys  
su „Looney Tunes“ piešiniu, 
rinkinyje: metalinis penalas, 
A5 sąsiuvinis su spirale, rašiklis, 
6 spalvoti pieštukai, 
pieštukas, trintukas, 
drožtukas ir liniuotė, 
viskas užsegamame maišelyje

A5 formato  
sąsiuvinis su spirale

80 lapų langeliais, 
su metalizuotu viršeliu ir
„Looney Tunes“ motyvu

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
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Minkštas žaislas  
„Looney Tunes“ personažas, 
aukštis 30 cm, pasirink: 
„Bugs Bunny“, "Tasmanian Devil"
arba „Tweety“

Maišelis  
priešpiečiams  
su „Looney Tunes“ piešiniu, 
dydis: 26 x 11,5 x 24 cm

yra ir:

      

yra ir:

   

yra ir:
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4 €

2 50 €

10 €

5 €
15 €

Rinkinys: 
pledas ir pagalvėlė
su „Looney Tunes“ piešiniu, 
rinkinyje: pledas, dydis: 130 x 170 cm, 
pagalvėlė, dydis: 40 x 40 cm

Patalynės komplektas, 
100 % medvilnės  

su „Looney Tunes“ motyvu, rinkinyje:  
antklodės užvalkalas, dydis: 140 x 200 cm,

ir pagalvės užvalkalas, dydis: 70 x 80 cm

Sulankstoma dėžė  
su „Looney Tunes“ piešiniu, 

dydis: 30 x 30 x 30 cm

Pagalvėlė  
su „Looney Tunes“  
motyvu, dydis:  
40 x 40 cm

Sulankstomas krepšys
su „Looney Tunes“ motyvu, 

dydis: 35 x 35 x 55 cm

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
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Pirk be rūpesčių! 
Įsigytas prekes gali grąžinti per 30 dienų*

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



2 €

1 30 
 nuo

€ 1 30 € 10 €

2 €

20 €
1 50 €

0 80 €

1 30 €

Lapelių  
užrašams  
rinkinys 
knygelėje, su piešiniais,  
yra įvairių raštų

Užrašų knygelė  
su spirale  
pasirink: su neoniniu atspaudu  
ant viršelio, A5, 80 lapų – 1,30 €,
su holografiniu atspaudu ant viršelio,  
A4, 100 lapų, linijomis – 2,50 € Kuprinė paaugliams  

vienas skyrius su išorine kišene, 
užsegama užtrauktuku, 
su reguliuojamomis petnešomis 
ir holografiniu paviršiumi, 
dydis: 38,5 x 29 x 18 cm

Rašiklių rinkinys,  
3 vnt. 
su figūrėlėmis, rinkinyje  
įvairios figūrėlės ir spalvos

Rašymo rinkinys,
5 vnt. 
su dinozaurų motyvu, 
rinkinyje: rašiklis, pieštukas, 
trintukas, drožtukas ir liniuotė

Mokyklinis  
krepšys  
su virvelėmis  
nešiojimui  
ant nugaros 
ir raštu, dydis:  
33 x 43 x 0,2 cm

Mokyklinė kuprinė  
2 skyrių užsegama kuprinė, 
su užtrauktuku užsegama  
išorine kišene, 
2 šoninėmis kišenėmis,
reguliuojamomis petnešomis, 
ir standžia nugarėle  
su EVA putų užpildu, 
su Žmogaus-voro motyvu, 
nepralaidi vandeniui,
dydis: 38 x 27 x 15 cm Trintukų rinkinys  

rinkinyje įvairios spalvos, 
pasirink: dinozauro formos, 4 vnt. 

arba pūkuotų gyvūnų formos, 3 vnt.

Penalas  
užsegamas užtrauktuku, 

su kutu ir holografiniu efektu 

yra ir:

    
  

yra ir:

    
  

yra ir:

    
  

yra ir:

    
  

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



0 80 €

2 €

2 50 €

15 €

2 50 €

1 50 €

4 €

Dvipusiai flomasteriai, 
12 spalvų 
su 2 skirtingo  
storio antgaliais

Geometrijos  
rinkinys, 9 vnt. 

rinkinyje: automatinis pieštukas 
su šerdelių papildymu, kompasas, 

trintukas, 2 trikampiai, matlankis ir liniuotė

Laikiklis 
rašikliams,  
metalinis

Spalvotų  
pieštukų  
rinkinys,  
36 vnt.  
įvairių rūšių: 
9 akvareliniai, 
9 metalizuoti, 
9 skirti eskizams 
ir 9 standartiniai

A5 teminis sąsiuvinis  
60 lapų, pasirink: langeliais geografijos,  
istorijos, biologijos, matematikos, fizikos  
ir chemijos pamokoms, arba linijomis  
– kalbų pamokoms

Akvarelė, 
21 spalva 

su teptuku  
rinkinyje

LED lempa  
su lanksčia rankena ir jutikliu,  
skirtu įjungti, išjungti ir palaipsniui  
keisti ryškumą, efektyvus energijos  
vartojimas, su įmontuota baterija,
dydis: 20,6 x 11 x 33,5 cm

pasiūlymai galioja nuo 2022 08 11 iki 2022 08 24
mėgaukis kokybe,  
             pamilk kainas

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



4 €

6 €

6 €
4 €

7 €

7 €

Sijonas  
iš tiulio, 

su pamušalu, 
su sidabrinės  

spalvos guma 
ties juosmeniu ir  

blizgučiais, 
dydžiai:  

104–134 cm

Suknelė 
užsegama  
nugaroje, 
su parauktu  
juosmeniu
ir languotu  
raštu, 
dydžiai:  
104–134 cm

Marškinėliai ilgomis rankovėmis,  
100 % medvilnės  
berniukams, su polo iškirpte ir kišene  
su užrašu, dydžiai: 104–134 cm

Džinsai  
su elastanu, berniukams, 

elastinga juosmens juosta su raišteliu, 
su kišenėmis ir atraitotomis klešnėmis, 

dydžiai: 104–134 cm

Marškiniai, 
100 % medvilnės  

berniukams, 
su apykakle 

ir rankogaliais, 
dydžiai: 116–134 cm

Kelnės  
98 % medvilnės  
ir 2 % elastano, 
berniukams, 
su kišenėmis  
ir atraitotomis  
klešnėmis, 
dydžiai:  
104–134 cm

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



4 50 €

4 €

5 €

5 €

6 €

Šlepetės  
su „Velcro“ dirželiais, vienspalvės, 
pasirink: mergaitėms, dydžiai: 32–36, 
berniukams, dydžiai: 33–36

Šlepetės  
su „Velcro“ dirželiais, pasirink: 
mergaitėms, su „L.O.L. Surprise!“ motyvu, dydžiai: 22–31, 
berniukams, su Žmogaus-voro motyvu, dydžiai: 22–32

Tamprės 
95 % medvilnės  
ir 5 % elastano, 
mergaitėms, 
su stulpeliniu  
raštu, dydžiai:  
134–170 cm

Marškinėliai,  
100 % medvilnės  
mergaitėms,  
su atraitojamomis  
rankovėmis ir raštu,
dydžiai: 134–170 cm

Kelnės  
98 % medvilnės ir 2 % elastano, 

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

Marškinėliai  
ilgomis rankovėmis, 

100 % medvilnės  
berniukams, su užrašu, 

dydžiai: 134–170 cm

6 €

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


