
7 €
 nuo

Tamprės arba  
džemperis su gobtuvu
mergaitėms, su „Zombie Dash“  
aplikacija ir raštu, pasirink:   
tamprės, 95 % medvilnės ir 5 % elastano – 7 €,  
arba džemperis su gobtuvu, sudėtyje  
daug medvilnės, užsegamas užtrauktuku,  
su kišenėmis – 12 €, dydžiai: 104–134 cm

mėgaukis kokybe,
             pamilk kainas

Pasiūlymai galioja nuo 2022 09 15 iki 2022 09 21 arba kol yra prekių.

TOP!



12 €
Džemperis  
su gobtuvu
sudėtyje daug medvilnės, 
berniukams, užsegamas  
užtrauktuku, su kišenėmis  
ir „Zombie Dash“ raštu,  
dydžiai: 104–134 cm

pasiūlymai galioja nuo 2022 09 15 iki 2022 09 21
mėgaukis kokybe,  
             pamilk kainas



5 €

7 €
 nuo

Marškinėliai  
ilgomis rankovėmis,  
100 % medvilnės 
berniukams, 
su „Zombie Dash“  
aplikacija ir raštu,  
dydžiai: 74–98 cm  
arba 104–134 cm

Sportinės kelnės
sudėtyje daug medvilnės,  
berniukams, su juosmens  

raišteliu ir kišenėmis,  
su „Zombie Dash“ aplikacija  

ir raštu, dydžiai: 74–98 cm – 7 € 
arba 104–134 cm – 9 €

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



10 €

5 €

9 €

10 €

Marškinėliai  
ilgomis  
rankovėmis,  
100 % medvilnės 
berniukams,  
su „Zombie Dash“  
aplikacija ir raštu,  
dydžiai: 104–134 cm

Sportinės  
kelnės

sudėtyje daug  
medvilnės, berniukams,  

su juosmens raišteliu,  
kengūros kišene, 

„Zombie Dash“  
aplikacija ir raštu,  

dydžiai: 104–134 cm

Džemperis
sudėtyje daug medvilnės,  
berniukams, su „Zombie Dash“  
aplikacija ir raštu, dydžiai: 104–134 cm

Sportinės kelnės
sudėtyje daug medvilnės,  
berniukams, su juosmens  
raišteliu, kišenėmis, 
„Zombie Dash“ aplikacija  
ir raštu, dydžiai: 104–134 cm

Pamatyk naujienas, 
dalinkis savo nuomone:

@pepcoltupepcoltu



7 €

5 €

10 €

7 €

7 €

Džemperis
sudėtyje daug medvilnės,  
berniukams, su „Zombie Dash“  
aplikacija ir raštu, dydžiai: 74–98 cm

Džemperis  
su gobtuvu
sudėtyje daug medvilnės,  
berniukams, užsegamas  
užtrauktuku, su kišenėmis  
ir „Zombie Dash“ aplikacija, 
dydžiai: 74–98 cm

Marškinėliai  
ilgomis  

rankovėmis,  
100 % medvilnės

berniukams,  
su „Zombie Dash“  
aplikacija ir raštu,  
dydžiai: 74–98 cm

Sportinės kelnės
daug medvilnės, berniukams,
su juosmens raišteliu, kišenėmis  
ir „Zombie Dash” motyvais,
aplikacija ir raštu, dydžiai: 74–98 cm

Sportinės kelnės
sudėtyje daug medvilnės,  
berniukams, su juosmens  
raišteliu, kengūros kišene, 
„Zombie Dash“ aplikacija  

ir raštu, dydžiai:  
74–98 cm

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



10 €
Sportinės kelnės
sudėtyje daug medvilnės,  
mergaitėms, su kengūros kišene, 
„Zombie Dash“ aplikacija ir raštu,  
dydžiai: 104–134 cm

pasiūlymai galioja nuo 2022 09 15 iki 2022 09 21
mėgaukis kokybe,  
             pamilk kainas



5 €
12 €

10 €

7 €

Tamprės
95 % medvilnės  
ir 5 % elastano,  
mergaitėms,  
su „Zombie Dash“  
aplikacija ir raštu,  
dydžiai: 74–98 cm

Džemperis  
su gobtuvu
sudėtyje daug medvilnės,  
mergaitėms, užsegamas  
užtrauktuku, su kišenėmis, 
„Zombie Dash“ aplikacija  
ir raštu, dydžiai: 104–134 cm

Sportinės  
kelnės

sudėtyje daug  
medvilnės, mergaitėms,  

su kengūros kišene,
„Zombie Dash“  

aplikacija ir raštu, 
dydžiai: 74–98 cm

Džemperis  
su gobtuvu
sudėtyje daug medvilnės,  
mergaitėms, užsegamas  
užtrauktuku, su kišenėmis, 
„Zombie Dash“ aplikacija  
ir raštu, dydžiai: 74–98 cm

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



3 €

3 € 3 €

3 €

Džemperis,  
100 % medvilnės  
mergaitėms, su raštu, 
dydžiai: 74–98 cm

Džemperis,  
100 % medvilnės 
berniukams, su raštu,  
dydžiai: 74–98 cm

Sportinės kelnės, 
100 % medvilnės 

mergaitėms,  
su juosmens raišteliu,  

kišenėmis ir piešiniais,  
dydžiai: 74–98 cm

Sportinės kelnės,  
100 % medvilnės 
berniukams, su juosmens  
raišteliu, dydžiai: 74–98 cm

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



3 €

6 €

Marškinėliai  
ilgomis rankovėmis  
95 % medvilnės ir 5 % viskozės,  
berniukams, su piešiniais,  
dydžiai: 104–134 cm

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

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



4 50 €
Tamprės
mergaitėms, su raukinukais  
ir raštu, dydžiai: 104–134 cm

pasiūlymai galioja nuo 2022 09 15 iki 2022 09 21
mėgaukis kokybe,  
             pamilk kainas



3 €

2 50 €

2 50 €

3 €

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

Tamprės 
mergaitėms,  

su raštu,  
dydžiai:  

104–134 cm

Marškinėliai  
ilgomis rankovėmis,  

100 % medvilnės  
mergaitėms, su elastiniais  

rankogaliais ir raštu,  
dydžiai: 104–134 cm

Marškinėliai  
ilgomis rankovėmis,  
100 % medvilnės 
mergaitėms, su elastiniais  
rankogaliais ir raštu,  
dydžiai: 104–134 cm

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


