
mėgaukis kokybe,
             pamilk kainas

Šerpų vilnos džemperis
užsegamas užtrauktuku ties kaklu, 

įvairūs modeliai ir spalvos, pasirink: mergaitėms,  
dydžiai: 104–134 cm – 5 €, 

vyrams, dydžiai: M–XXL, 
arba moterims, dydžiai: S–XXL – 10 €

5 €
 nuo

TOP!

Šiltas  
ruduo

Pasiūlymai galioja nuo 2022 10 06 iki 2022 10 19 arba kol yra prekių.



10 €

5 €
7 €

5 €
5 €

5 €

Šerpų vilnos džemperis
moterims, 
užsegamas užtrauktuku ties kaklu, 
su raštu, dydžiai: S–XXL

Šerpų vilnos džemperis
mergaitėms, 
užsegamas užtrauktuku ties kaklu, 
su raštu, dydžiai: 104–134 cm

Šerpų vilnos  
džemperis
mergaitėms, su kišene, 
užsegamas užtrauktuku  
ties kaklu, su raštu,  
dydžiai: 134–170 cm

Šerpų vilnos  
džemperis
mergaitėms,
užsegamas užtrauktuku  
ties kaklu, 
su aplikacija, 
dydžiai: 74–98 cm

Šerpų vilnos džemperis
mergaitėms, 
užsegamas užtrauktuku ties kaklu, 
su raštu, dydžiai: 74–98 cm

Šerpų vilnos džemperis
berniukams, 
užsegamas užtrauktuku ties kaklu, 
su raštu, dydžiai: 74–98 cm

pasiūlymai galioja nuo 2022 10 06 iki 2022 10 19
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5 €

4 €

9 €

7 €

9 €

6 €

6 € 12 €

Megztinis
iš minkšto ir švelnaus trikotažo, 
su sagomis ant pečių, 
su rankogaliais ir guma apačioje, 
dydžiai: S–XXL

Palaidinė 
medvilninė, su apvaliu kaklu  

ir persidengimu nugaroje, vienspalvė, 
dydžiai: S–XXXL

Tamprės
prigludusios, su kilpomis pėdoms, 
vienspalvės, dydžiai: S–XXL

Marškiniai, 
100 % viskozės
su kišenėmis ir dirželiais  
rankovėms atraitoti, 
languoti, dydžiai: 36–46

Džemperis su gobtuvu
su kišenėmis, 

užapvalinta apačia 
ir „Looney Tunes“ iškiliu raštu, 

dydžiai: S–XXL

Šalikas
pūkuotas, iš šilto  

ir minkšto audinio, 
su kutais, languotas, 

dydis: 230 x 25 cm

Megzta kepurė  
su bumbulu
moterims, 
iš šilto ir minkšto trikotažo, 
su atvartu, universalaus dydžio

Pirštinės 
moterims, 

dvisluoksnės, 
su prailgintais riešais

ir iškiliu raštu, 
universalaus dydžio

persidengimas  
nugaroje:

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



9 €

1 50 €

4 €
4 €

„Poopeys“  
drėgnos servetėlės, 

50 vnt.  
vaikų ir kūdikių priežiūrai, 

sudėtyje yra organinio alavijo,
iš 100 % biologiškai suyrančios  

neaustinės medžiagos

Šerpų vilnos  
šliaužtinukai su gobtuvu 
iš minkšto ir pūkuoto dirbtinio kailio, 
su kišenėmis, pasirink: 
mergaitėms, su spaudėmis, 
arba berniukams, užsegami užtrauktuku, 
dydžiai: 56–80 cm

Kelnės,  
100 % medvilnės  
berniukams, 
su juosmens raišteliu, 
pasirink: su lopu arba  
aplikacijomis ant kelių, 
dydžiai: 74–98 cm

Tamprės,  
100 % medvilnės*
mergaitėms,  
su dirbtinio kailio  
aplikacijomis ant kelių, 
dydžiai: 74–98 cm

* Prekę galima įsigyti tik kai kuriose parduotuvėse.

Pamatyk naujienas, 
dalinkis savo nuomone:

@pepcoltupepcoltu



9 €
4 50 €

6 €

4 €5 €

9 € 10 €

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

Sijonas 
2 sluoksnių, iš tiulio, 
su pamušalu, 
su sidabrinės spalvos  
juosmens guma 
ir žvaigždučių raštu, 
dydžiai: 104–134 cm

Megztinis  
iš minkšto ir šilto trikotažo, berniukams, 
su pynelių raštu ir aplikacija, dydžiai: 104–134 cm

Džinsai  
berniukams,  
su kišenėmis  
ir atraitojamomis klešnėmis,  
dydžiai: 104–134 cm

Džinsai  
mergaitėms, su kišenėmis 

ir plačiomis  
atraitojamomis klešnėmis, 

dydžiai: 134–170 cm

Džemperis,  
100 % medvilnės 

mergaitėms, 
su paraukta apykakle ir apačia, 

su raštu, dydžiai: 104–134 cm

Sportinės kelnės  
su juosmens raišteliu, kišenėmis ir raštu, 
dydžiai: 134–170 cm

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



4 50 €

2 €

5 €
7 € 10 €

4 50 €

Džemperis su gobtuvu  
mergaitėms, su „Mickey Mouse“  

piešiniu ir Helovino motyvais,  
dydžiai: 134–170 cmMarškinėliai  

ilgomis rankovėmis, 
100 % medvilnės 
mergaitėms,  
su „Minnie Mouse“ piešiniu  
ir Helovino motyvais,
dydžiai: 134–170 cm

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

Marškinėliai  
ilgomis  
rankovėmis, 
100 %  
medvilnės  
mergaitėms, 
su Helovino motyvais, 
dydžiai: 104–134 cm

Marškinėliai ilgomis  
rankovėmis,  
100 % medvilnės 
mergaitėms,
su „Paw Patrol“ piešiniu, 
dydžiai: 104–134 cm

Marškinėliai,  
100 % medvilnės 
moterims, su V formos iškirpte, 
„Mickey Mouse“ piešiniu  
ir Helovino motyvais,
dydžiai: S–XXXL

piešinys  
priekyje:
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4 50 €

7 €

20 €

6 €

6 €
4 €

7 €

Marškinėliai  
ilgomis  
rankovėmis,  
100 % medvilnės  
berniukams, 
su Helovino motyvais, 
dydžiai: 134–170 cm

Marškinėliai,  
100 % medvilnės 
vyrams, su „Mickey Mouse“  
piešiniu ir Helovino motyvais, 
dydžiai: S–XXL

Marškinėliai ilgomis  
rankovėmis,  
100 % medvilnės 
berniukams, 
su „Mickey Mouse“ piešiniu
ir Helovino motyvais, 
dydžiai: 104–134 cm

Sportinės kelnės  
sudėtyje daug medvilnės, berniukams, 
su juosmens raišteliu ir kišenėmis, 
su „Mickey Mouse“ piešiniais 
ir Helovino motyvais, dydžiai: 104–134 cm

Džemperis,  
100 % medvilnės 
berniukams, su Helovino motyvais, 
dydžiai: 104–134 cm

Sportinės kelnės,  
100 % medvilnės 
berniukams, su kišenėmis, 

juosmens raišteliu 
ir Helovino motyvais, 
dydžiai: 104–134 cm

Tarantulas
valdomas nuotoliniu būdu, 
juda pirmyn ir atgal, sukasi, 
su judančiomis kojomis, vaikams nuo 3 metų, 
baterijos parduodamos atskirai

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



1 €

1 30 €

7 €

1 30 €

4 €

4 €

2 €

LED žibintas  
su Helovino motyvais, su rankena, 

dydis: 8 x 8 x 22 cm, 
baterijos parduodamos atskirai

Mini LED šviesos girlianda 
su Helovino motyvais, 12 lempučių, 

pasirink: vorai, moliūgai arba skeleto rankos, 
ilgis: 195 cm, baterijos parduodamos atskirai

Helovino dekoracija  
voratinklis su vorais rinkinyje, 
dydis: 6,6 x 4,8 x 1,6 cm

Helovino  
žvakidė  
keraminė, 
arbatinėms žvakutėms, 
įvairių modelių,
∅ 14 cm, aukštis: 14 cm

Helovino kaukė  
su katės, moliūgo arba zombio motyvais, 
dydžiai: 19,5 x 15,5 cm, 17 x 11,5 cm 
arba 20 x 10,5 cm

Raganos  
skrybėlė  

įvairių modelių  
ir spalvų, ∅ 38 cm,  

aukštis: 38 cm

Helovino  
kostiumas  
pasirink: 
suknelė su marginta  
viršutine dalimi 
ir trisluoksniu tiulio sijonu, 
3–4 metų vaikams,
5–6 metų vaikams 
arba 7–8 metų vaikams, 
dinozauro apsiaustas su galva, 
su raštu ir 3D elementais, 
universalaus dydžio

Helovino  
aksesuarai  
pasirink: 
lankelis su katėmis,  
moliūgais arba  
zombio akimis, 
dydžiai: 20,3 x 22,3 cm
arba 19 x 24 cm – 1,3 €, 
perukas – oranžinis,  
rožinis 
arba violetinis,  
∅ 29 cm – 2,5 €

1 30 
 nuo 

€

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

yra ir:



Arbatinės  
žvakutės,  
30 vnt.  
moliūgų kvapo

6 € 2 €

9 €
 nuo

2 50 
 nuo

€

6 € 5 €
Kvapų  
difuzorius 
su lazdelėmis 
ir 150 ml aliejaus, 
yra įvairių  
spalvų ir kvapų  

Moliūgo formos žvakė  
iš matinio stiklo, dydžiai: 
∅ 8,5 cm, aukštis: 8,5 cm – 2,5 €,
∅ 12 cm, aukštis: 11,5 cm – 5 €

Moliūgo formos žvakė   
keraminiame inde
su aukso spalvos dangteliu,
∅ 13,6 cm, aukštis: 12 cm

Kvepianti žvakė  
stikliniame inde, 

su metaliniu dangteliu, 
yra įvairių spalvų ir kvapų, 

∅ 13,5 cm, aukštis: 8 cm

Žibintas  
medinis, su stikliniais langeliais, 
metaliniu viršumi ir rankenėle, 
dydžiai: 
12 x 12 x 30 cm – 9 €,
18 x 18 x 45,5 cm – 12 €

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

yra ir:

yra ir:



2 50 €

9 €

7 €

6 €

6 €
Vazono  
dėklas  
keraminis, pasirink: 
su gėlių raštu,
∅ 15,5 cm, aukštis: 15,8 cm,
arba su bangomis, 
∅ 17 cm, aukštis: 15 cm

Vaza 
keraminė, su reljefu,
∅ 12 cm, aukštis: 22,5 cm

Staltiesė 
sudėtyje daug medvilnės, 
su dekoratyvinėmis siūlėmis,
dydis: 140 x 240 cm

Stalo patiesaliukas 
dydis: 30 x 45 cm

Sienos  
dekoracija 
3 veidrodėliai, 
∅ 25 cm,  
storis: 1,8 cm

yra ir:

yra ir:
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4 €
10 €

20 €

20 €

3 €
17 €

Pledas 
su iškiliu raštu, 
dydis:  
150 x 200 cm

Pagalvėlės  
užvalkalas 
iš aksomo, 
dydis: 45 x 45 cm

Užuolaidų  
rinkinys,  
2 vnt.  
iš aksomo,  
vienspalvės, 
dydis: 135 x 260 cm

Kavos  
staliukas  

su metalinėmis kojelėmis, 
∅ 48 cm, aukštis: 48,5 cm

Dekoratyvinis padėklas
su įspaudais viduje, 
dydis: 34 x 34 x 4,5 cm

Pufas
su veliūro danga  

ir metaliniu apvadu, 
∅ 32 cm, aukštis: 36 cm

20.HCN.35646 HOHENSTEIN HTTISHHO 094418 TESTEX

yra ir:

yra ir:

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



12 €

7 €

Šerpos vilnos pledas 
dvipusis, minkštas ir šiltas, 
dydis: 150 x 200 cm

Šerpos vilnos  
pagalvėlė  
dydis: 35 x 50 cm

SHHO 094418 TESTEX

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


