
NAUJA  
 KOLEKCIJA

12 €
 nuo

Švarkas–marškiniai
su apykakle, kišenėmis  

ir užapvalintu kraštu,  
languotas, pasirink:  

mergaitėms, dydžiai:  
134–170 cm – 12 €,  

arba moterims,  
dydžiai: S–L – 15 €

10 €
 nuo

Džinsai
su kišenėmis, sendinti,  
pasirink: mergaitėms,  
dydžiai: 134–170 cm – 10 €,  
arba moterims, su elastanu,  
dydžiai: 36–44 – 12 €

TOP!

Pasiūlymai galioja nuo 2022 09 08 iki 2022 09 21 arba kol yra prekių.

mėgaukis kokybe,
             pamilk kainas



10 €

10 €

10 €
12 €

12 €

9 €

15 €

Džemperis 
medvilninis, moterims, su įspausta  
„Looney Tunes“ aplikacija, dydžiai: S–XXL

Švarkas–marškiniai   
mergaitėms, su apykakle,  
kišenėmis ir užapvalintu kraštu,  
languotas, dydžiai: 134–170 cm

Džemperis su gobtuvu 
moterims, su kišenėmis,  
vienspalvis, dydžiai: S–XXL

Švarkas–marškiniai  
moterims, su apykakle,  

kišenėmis ir užapvalintu kraštu,  
languoti, dydžiai: S–L

Sportinės kelnės  
moterims, su kišenėmis,  

vienspalvės, dydžiai: S–XXL

Džinsai 
mergaitėms,  
su kišenėmis,  
sendinti,  
dydžiai: 134–170 cm

Džinsai  
su elastanu,  

moterims,  
laisvo kirpimo,  
su kišenėmis,  

dydžiai: 36–44

pasiūlymai galioja nuo 2022 09 08 iki 2022 09 21
mėgaukis kokybe,  
             pamilk kainas



25 €
10 €

5 €

10 €

6 €

5 €

12 €

6 €
9 €

Džinsai  
su elastanu,  
moterims,  
laisvo kirpimo,  
su kišenėmis,  
dydžiai: 36–44

Megztinis
moterims, minkštas  
ažūrinis mezgimas,  
dydžiai: S–XXL

Marškiniai,  
100 % viskozės 
moterims, su apykakle  
ir kišenėmis, languoti,  
dydžiai: 36–46

Marškinėliai
90 % medvilnės, 5 % elastano   
ir 5 % viskozės, moterims,  
su V formos iškirpte  
ir parauktu priekiu,  
vienspalviai,  
dydžiai: S–XXXL

Striukė su gobtuvu  
su dirbtinio kailio pamušalu,  
užsegama užtrauktuku  
ir spaustukais, su kišenėmis,  
dydžiai: 36–46

Džinsai  
su elastanu, moterims,  
siauri, dydžiai: 36–44

Mini sijonas 
su dekoratyvinėmis  
sagomis šone, vienspalvis,  
dydžiai: S–XXL

Marškinėliai 
moterims, laisvo kirpimo,  
su pailgintu, suapvalintu  
kraštu ir raštu, dydžiai: S–XXL

Megztinis
moterims, minkštas, dryžuotos  
rankovės, dydžiai: S–XXXL

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



7 € 7 €
Megztinis
mergaitėms, minkštas,  
dydžiai: 134–170 cm

Džemperis su gobtuvu 
medvilninis, berniukams, užsegamas užtrauktuku,  
su „Batman“ piešiniu, dydžiai: 134–170 cm

Džemperis,  
100 % medvilnės 
berniukams, su piešiniu,  
dydžiai: 134–170 cm

Megztinis  
aukštu  

kaklu  
mergaitėms,  

minkštas,  
dydžiai:  

134–170 cm

Sportinės kelnės,  
100 % medvilnės  

berniukams, su juosmens raišteliu 
ir kišenėmis, vienspalvės,  

dydžiai: 134–170 cm

6 €

11 € 6 €

yra ir:

   

yra ir:

   

Pamatyk naujienas, 
dalinkis savo nuomone:

@pepcoltupepcoltu



9 € 6 €

6 € 9 €

9 € 4 50 €

Džemperis  
su gobtuvu 

berniukams, pliušinis,  
užsegamas užtrauktuku,  

su kišenėmis, dydžiai:  
104–134 cm

Džemperis,  
100 % medvilnės 
berniukams,  
užsegamas ant peties,  
dryžuotas,  
dydžiai: 104–134 cm

Džemperis, 
100 % medvilnės 

mergaitėms,  
su parauktais pečiais  

ir elastine juosta  
apačioje, vienspalviai,  

dydžiai: 104–134 cm

Džinsai 
su elastanu,  
berniukams,  

su juosmens raišteliu  
ir kargo kišenėmis,  

dydžiai: 104–134 cm

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

Megztinis
mergaitėms,  
su aplikacija  
su dvipusiais  
blizgučiais,  
dydžiai:  
104–134 cm

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



NAUJIENA

 
Tik Pepco
Nuskenuok kodą ir patikrink 
visą pasiūlymą www.pepco.lt

10 €

6 €

6 € 5 €

6 €

5 €
Glaustinukė,  

100 % organinės  
medvilnės 

mergaitėms,  
dydžiai: 56–92 cm

Seilinukų rinkinys,  
3 vnt.
universalus dydis

Šliaužtinukas su gobtuvu, 
100 % organinės  
medvilnės
berniukams arba  
mergaitėms,  
dydžiai: 56–92 cm

Tamprės,
100 % organinės medvilnės

mergaitėms, dydžiai: 74–98 cm

Džemperis, 
100 % organinės medvilnės
berniukams arba mergaitėms, dydžiai: 74–98 cm

Kelnės, 
100 % organinės medvilnės
berniukams, dydžiai: 74–98 cm

Certified By CCPB SRL   
License No.  

CCPB/Q037/TB

‘organic’

Certified By CCPB SRL   
License No. CCPB/Q037/TB

‘organic’

Certified By CCPB SRL   
License No. CCPB/Q037/TB

‘organic’

Certified By CCPB SRL   
License No.  

CCPB/Q110/TB

‘organic’

Certified By CCPB SRL   
License No.  

CCPB/Q110/TB

‘organic’



* Prekę galima įsigyti tik kai kuriose parduotuvėse.

6 € 9 €

10 €

6 €
12 €

12 €

6 €

Marškiniai,  
100 % medvilnės   
flaneliniai, berniukams,  
su apykakle ir kišenėmis,  
su raštu, languoti,  
dydžiai: 74–98 cm

Kūdikio rinkinys, 
 100 % medvilnės

mergaitėms, įeina:  
marškiniai ilgomis rankovėmis  

su raštu ir velvetinis sijonas  
su petnešomis, 

dydžiai: 74–98 cm

Marškiniai,  
100 % medvilnės   
mergaitėms,  
užsagstomi,  
su raukinukais,  
languoti,  
dydžiai: 74–98 cm

Kūdikio rinkinys,  
100 % medvilnės 
mergaitėms, su sagomis,  
įeina: džemperis ir tamprės,  
dydžiai: 74–98 cm

Kūdikio rinkinys,*  
100 % medvilnės  
įeina: marškinėliai ilgomis  
rankovėmis su raštu  
ir velvetinės kelnės  
su kišenėmis ir užrašu,  
dydžiai: 74–98 cm

Kūdikio rinkinys, 
100 % medvilnės  
berniukams, rinkinį sudaro:  
megztinis su struktūriniu raštu,  
šone užsegamas spaudėmis,  
ir tamprės, dydžiai: 56–86 cm

Suknelė, 
100 % medvilnės  
kūdikiams, velvetinė,  
užsagstoma,  
su raukinukais, pasirink:  
su raštu arba vienspalvė,  
dydžiai: 74–98 cm

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



* Prekę galima įsigyti tik kai kuriose parduotuvėse.

3 €

12 €

9 €
12 €

12 €

4 50 €

Pižama
fliso, moterims, su „Bambi“  

motyvais, įeina: marškinėliai  
su aplikacija ir surišama  

apačia ir kelnės su raštu,  
dydžiai: S–XL

Pižama,  
100 % medvilnės  
moterims, su „Bambi“  
piešiniu ir raštu, įeina:  
marškinėliai su surišama  
apačia ir kelnės, dydžiai: S–XL

Chalatas  
veliūrinis, moterims,  
su diržu ir raštu,  
dydžiai: S/M arba L/XL

Naktiniai  
marškiniai 

medvilniniai,  
moterims,  

su piešiniu,  
dydžiai: S–XXL

Kojinių rinkinys,  
2 poros 
medvilninės  
su elastanu,  
moterims, su „Bambi“  
motyvais, įvairūs modeliai  
rinkinyje, dydžiai: 35–42

Frotinių kojinių rinkinys,  
2 poros* 

medvilnė su elastanu, moterims, 
neslystančios, su „Bambi“ motyvais,  

įvairūs raštai rinkinyje,  
dydžiai: 35–42

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

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI



15 €

10 €
12 €

3 €

5 €
 nuo

5 €
 nuo

Dekoracija
pakabinama, 
spaudinys ant audinio,  
dydis: 30 x 40 cm

Krepšys
austas, natūralios medžiagos,  
su dangčiu ir rankena, pasirink:   
ø 22 cm, aukštis 12,5 cm – 5 €,  
 ø 26 cm, aukštis 15,5 cm – 6 €

Vazonas
austas, natūralios medžiagos,  
su apsaugine plėvele, pasirink:  
ø 23 cm, aukštis 13 cm – 5 €,  
ø 25 cm, aukštis 18 cm – 7 €

Lovatiesė,  
100 % medvilnės  
languota,  
dydis: 160 x 220 cm

Žibintas 
keraminis, ažūrinis,  
su virvele, ø  16 cm,  

aukštis 21,5 cm

Patalynės komplektas  
mikropluošto,  
dydis: 140 x 200 cm  
su pagalvės užvalkalu   
70 x 80 cm 

yra ir:

   

yra ir:

   

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

19.HCN.68889 HOHENSTEIN HTTI

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI



4 €

20 € 15 €

10 € 5 €

3 €

Vazonas 
keraminis,  
su raštu, ø 13,5 cm,  
aukštis 13,2 cm

Vazonas 
keraminis, su kojelėmis,  
2 spalvų, ø 13,5 cm, 
aukštis 14 cm

Medinis vazonas  
su metalinėmis kojelėmis,  
dydis: 25 x 23 x 50 cm

Kavos staliukas
su metalinėmis kojelėmis,  
sudedamas, ø 48 cm,  
aukštis 50 cm

Vazonas 
keraminis, 2 spalvų, 
ø 13,5 cm, aukštis 13 cm

LED stalinė 
lempa  
stiklinė, su metaliniu pagrindu,  
ø 15 cm, aukštis 19 cm

pasiūlymai galioja nuo 2022 09 08 iki 2022 09 21
mėgaukis kokybe,  
             pamilk kainas



10 €

9 €

12 €5 €
 nuo

7 €

4 50 €

7 €
Dekoracija 
keraminė,  
su dirbtiniu augalu,  
ø 11 cm, aukštis 15 cm 

Paveikslas 
rėmelyje,  
dydis: 42,5 x 52,5 x 2,5 cm

Pagalvėlė
dydis: 35 x 50 cm

Lubinis  
šviestuvas iš rombų
metalinis,  
dydis: 20 x 20 x 23 cm

Pledas, 
100 % medvilnės  

su kutais,  
dydis: 130 x 160 cmVazonas 

metalinis,  
dydis: 12,5 x 12,5 x 36 cm – 5 €,  
15 x 15 x 50 cm – 7 €, 
17,5 x 17,5 x 66,5 cm – 17 €

Vazonas  
su padėklu 
keraminis, ø 13,5 cm, 
aukštis 13,2 cm

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

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI

19.HIN.81299 HOHENSTEIN HTTI



3 €
 nuo

15 €

3 € 12 €

5 €
Dubenėlių rinkinys,  
3 vnt.  
metaliniai,  
su plastikiniais dangteliais,  
įeina:  
talpa 1,8 l, – ø 20 cm,  
talpa 2,8 l, – ø 22 cm,  
talpa 4,8 l, – ø 26 cm

Popierinių  
rankšluosčių  
stovas
metalinis,   
aukso spalvos,   
ø 15 cm,   
aukštis 28,5 cm

Indų džiovyklė  
metalinė, aukso spalvos,  

dydis: 46 x 26 x 15 cm

Vaisių krepšelis  
metalinis, aukso spalvos,  

 ø 23 cm

Virtuvės reikmenys  
metaliniai, aukso spalvos,   

pasirink: daržovių skustuvas – 3 €   
arba česnakų spaudyklė – 5 €

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


