
4 €
Stalo  
indai
keraminiai, 
iš dolomito, 
su reljefiniu raštu, 
pasirink: puodelis, 
talpa: 460 ml,
aukštis: 11,3 cm,
desertinė lėkštė, 
ø 20 cm, 
dubuo, ø 14 cm 

HIT!

Pasiūlymai galioja nuo 2023 03 23 iki 2023 04 12 arba kol yra prekių.

mėgaukis kokybe,
           pamilk kainas

TOP!

Šventinis
stalas



4 €

4 €

4 €

Dubuo  
keraminis, 
iš dolomito, 
su reljefiniu raštu, 
ø 14 cm

Puodelis 
keraminis, 

iš dolomito, 
su reljefiniu raštu, 

talpa: 460 ml

Desertinė 
 lėkštė
keraminė, 

iš dolomito, 
su reljefiniu raštu, 

ø 20 cm

pasiūlymai galioja nuo 2023 03 23 iki 2023 04 12
mėgaukis kokybe,  
             pamilk kainas



12 €

7 €
15 €

5 € Desertinių  
šakučių rinkinys, 4 vnt.
nerūdijančio plieno, 
su velykiniu papuošimu

Konditerijos lenta 
iš silikono, su piešiniu, 

dydis: 50 x 70 cm

Keptuvė  
su nelimpančia danga, ergonomiška, 

su nekaistančia rankena,
tinka visoms viryklėms, 

įskaitant indukcinę, ø 24 cm 

Keptuvė  
su nelimpančia danga, ergonomiška, 
su nekaistančia rankena,
tinka visoms viryklėms, 
įskaitant indukcinę, ø 28 cm

yra ir:
   

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

• visoms kaitlentėms 
• marmuro raštas
•  nesilankstantis dugnas  

su indukcine plokštele
•  ergonomiškos minkštos 

rankenos



2 50 €

3 €

3 €
4 50 €

4 50 €

3 €

Desertinė  
lėkštė
keraminė, 
su subtiliu  

reljefiniu raštu, 
vienspalvė,  

ø 19 cm

Dubuo  
keraminis, 

su subtiliu reljefiniu raštu, pasirink: 
vienspalvis arba su gėlių piešiniu, 

talpa: 790 ml

Lėkštė pagrindiniam  
patiekalui 
keraminė, 
su subtiliu reljefiniu raštu 
ir gėlių piešiniu, ø 27 cm 

Lėkštė pagrindiniam  
patiekalui 
keraminė, 
su subtiliu reljefiniu raštu, 
vienspalvė, ø 27 cm 

Puodelis 
keraminis, 
su subtiliu  

reljefiniu raštu, 
pasirink: 

vienspalvis
arba su  

gėlių piešiniu, 
talpa: 460 ml

Desertinė lėkštė
keraminė, 
su subtiliu reljefiniu raštu 
ir gėlių piešiniu, 
ø 19 cm

Pamatyk naujienas, 
dalinkis savo nuomone:

@pepcoltupepcoltu



3 €
5 €

6 €

2 €7 €

Indas  
keraminis su dangteliu, 
ø 9,5 cm, aukštis: 9 cm

Padėklas 
metalinis, su ažūriniu  

apvadu ir reljefiniu  
raštu ant dugno, 

ø 30 cm, 
aukštis: 5 cm

Pagalvėlė 
su dekoratyviniu kraštu, 

ø 45 cm  

Kėdės  
pagalvėlė  

su raštu, 
dydis: 

40 x 40 cmPagalvėlės  
užvalkalas 
su piešiniu, 
dydis: 45 x 45 cm

yra ir:

   

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

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI



12 € 5 €

7 €

3 €

5 €

6 €

Vandens  
pistoletas  

ilgis: 35 cm, 
3 metų ir vyresniems vaikams

Žaidimų rinkinys „Keturi viename"
mėtymo žaidimams, rinkinyje skirtingi žaidimai:

kamuoliuko su lipukais metimas į taikinį; 
kamuoliuko arba maišelio metimas į  

duobutę; maišelio metimas ant lentos; 
žiedo metimas ant kūgio, 

3 metų ir vyresniems vaikams

Žaislas-griebtuvas  
su gyvūno galva, 

pasirink: dinozauro,  
krokodilo arba  ryklio galva,  

3 metų ir vyresniems vaikams

Badmintono rinkinys  
įeina: 2 raketės, dydis: 26,5 x 29 x 2,5 cm, 
ir 3 kamuoliukai

Vandens  
pistoleto  
ir butelio  

rinkinys 
ilgis: 55 cm, 

galima  
naudoti  

ir su kitais  
plastikiniais  

buteliais, 
4 metų ir  

vyresniems  
vaikams

Vandens  
balionai, 
200 vnt.
indelyje 
su pompa, 
yra įvairių  
spalvų

yra ir:

   

yra ir:
   

yra ir:

pasiūlymai galioja nuo 2023 03 23 iki 2023 04 12
mėgaukis kokybe,  
             pamilk kainas



10 €

15 €

12 €

„Hot Wheels City“
į rinkinį įeina ir automobilis, 
yra įvairių modelių, 
3 metų ir vyresniems vaikams

F1 RC lenktyninis automobilis  
valdomas nuotoliniu būdu, 
važiuoja visomis kryptimis, 1:18 mastelis, 
yra įvairių modelių, 
vaikams nuo 6 metų, 
baterijos parduodamos atskirai

Lėlė „Dream Ella  
Color Change”  
padengta nuvalomais  
blizgiais dažais, 
dėžutėje su  
7 priedais, 
aukštis: 29 cm, 
3 metų ir  
vyresniems  
vaikams

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



10 €

9 €

12 €

Žaidimų rinkinys  
„Play-Doh Paw Patrol“ 

rinkinį sudaro: šuniuko „Marshall“ figūrėlė, 
ženkliukas ir katės „Cali“ formelės,

plastikinis peilis, kibirėlis, ugniagesių stoties vartai 
ir 4 indeliai modelino  

Minkštas žaislas  
„Paw Patrol“ 

pasirink: „Chase", „Skye"  
arba „Marshall", 

ilgis: 45 cm

Figūrėlė „Paw Patrol“  
su priedais, 
yra rinkinių su 
įvairiais personažais

© 2023 &TM Spin Master Ltd. All rights reserved.

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



20 €Žaislas „Paw Patrol“  
rinkis iš: 3 plastikinių sunkvežimių 

su judančiomis dalimis ir „Paw Patrol“ personažų figūrėlėmis
(„Skye", „Marshall", „Chase"), 3 metų ir vyresniems vaikams 

© 2023 &TM Spin Master Ltd. All rights reserved.

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



4 50 € 4 50 €

7 €

7 €

9 €

4 50 €

Drabužių rinkinys,  
100 % medvilnės 

berniukams,  
įeina: polo marškinėliai  

ir sportinės kelnės,  
su „Paw Patrol“ motyvais,  

dydžiai: 74–98 cm

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

Tamprės 
mergaitėms, 
95 % medvilnės
ir 5 % elastano, 
su „Paw Patrol“  
motyvais,  
dydžiai: 
104–134 cm

Marškinėliai,  
100 % medvilnės   
berniukams, 
su „Paw Patrol“ motyvais,  
dydžiai: 104–134 cm

Sportinės  
kelnės,  

100 %  
medvilnės   

berniukams, 
su juosmens  

raišteliu, kišenėmis 
ir „Paw Patrol“  

motyvais, 
dydžiai:  

104–134 cm

Drabužių  
rinkinys 
mergaitėms, 
įeina: marškinėliai, 
100 % medvilnės, 
ir tamprės, 
95 % medvilnės  
ir 5 % elastano, 
su „Paw Patrol“ motyvais, 
dydžiai: 74–98 cm

© 2023 &TM Spin Master Ltd. All rights reserved.

pasiūlymai galioja nuo 2023 03 23 iki 2023 04 12
mėgaukis kokybe,  
             pamilk kainas



6 €
9 €

5 €

5 €

9 €
6 €

Marškiniai, 
100 % medvilnės   
berniukams, su apykakle, 
užsagstomi, vienspalviai, 

dydžiai: 104–134 cm

Kelnės
98 % medvilnės ir 2 % elastano, berniukams,

su prisegamomis petnešomis 
ir kišenėmis, vienspalvės,

dydžiai: 104–134 cm

Sijonas 
klostuotas, iš tiulio, 
su pamušalu ir raštu, 
dydžiai: 104–134 cm

Marškiniai,  
100 % medvilnės   
mergaitėms, su apykakle, 
užsagstomi sagomis, pūstomis rankovėmis, 
vienspalviai, dydžiai: 104–134 cm

Suknelė, 100 % medvilnės  
su raukiniais ant pečių, susiaurintu juosmeniu, 
klostuotu sijonu ir raštu, 
dydžiai: 104–134 cm

Suknelė  
100 % medvilnės viršutinė dalis su raukiniais ant pečių, 
dvisluoksnis tiulio sijonas su aukso spalvos širdelių raštu, 
dydžiai: 104–134 cm

yra ir:

   

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



5 € 9 €

5 €
4 50 €

6 €

7 €
Džinsai  
berniukams,
su elastiniu juosmeniu ir 
juosmens raišteliu 
bei kišenėmis, 
dydžiai: 104–134 cm

Marškiniai,  
100 % medvilnės  
berniukams, 
su pastatoma apykakle 
ir kišene ant krūtinės, 
užsagstomi, vienspalviai,
dydžiai: 74–98 cm

Kelnės  
95 % medvilnės ir 5 % elastano, 
berniukams, su kišenėmis, 
vienspalvės,  dydžiai: 
134–170 cm

Marškiniai,  
100 % medvilnės 
berniukams, 
su apykakle  
ir atraitojamomis  
rankovėmis, 
dryžuoti, 
dydžiai: 134–170 cm

Polo marškinėliai,  
100 % medvilnės   
berniukams, su apykakle, 

užsagstomu kaklu 
bei raštu, dydžiai: 

134–170 cm

Polo marškinėliai,  
100 % medvilnės   

berniukams, su kontrastingomis 
juostelėmis ant apykaklės 

ir rankovių, 
užsegami ties kaklu, 
dydžiai: 104–134 cm

Pamatyk naujienas, 
dalinkis savo nuomone:

@pepcoltupepcoltu



7 €

6 €

4 €

5 €

7 € 7 € 10 €Suknelė  
surauktu juosmeniu, su klostuotu sijonu, pasirink: 100 % viskozės, 
su elastine juosta ties rankovėmis ir iškirpte, languota, 
arba viršutinė dalis 100 % medvilnės,  
sijonas 95 % medvilnės ir 5 % elastano, 
su širdelės formos iškirpte, dydžiai: 134–170 cm

Džinsinis sijonas  
su elastiniu juosmeniu 
ir kišenėmis, 
dydžiai: 134–170 cm

Marškinėliai, 100 % medvilnės 
mergaitėms, su „Smiley“ motyvais, 

dydžiai: 134–170 cm

Suknelė,  
100 % medvilnės 
mergaitėms, 
su ažūriniu siuvinėjimu,  
vienspalvė, 
dydžiai: 74-98 cm

Megztinis,  
100 % medvilnės   
mergaitėms,
užsagstomas, 
su blizgučių aplikacijomis, 
dydžiai: 74–98 cm

Marškinėliai, 100 % medvilnės   
mergaitėms, su ažūriniu siuvinėjimu ant rankovių, 

vienspalviai, dydžiai: 104–134 cm

Marškiniai-suknelė  
55 % viskozės ir 45 % medvilnės, 

su apykakle, raukta ties liemeniu, 
užsagstoma, vienspalvė, 

dydžiai: 134–170 cm

yra ir:

   

yra ir:

   

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



6 €

10 €
12 €

6 € 3 €

Suknelė  
97 % medvilnės  
ir 3 % elastano, 
tiesaus kirpimo, 
¾ rankovės, 
su skeltukais  
šonuose, 
dryžuota, 
dydžiai:  
36–44

Suknelė,  
100 %  

viskozės  
su apykakle, 

susiaurintu  
liemeniu  

ir rauktu sijonu
bei elastinėmis  

juostomis ties  
rankovėmis, 

užsagstoma, 
su raštu, 
dydžiai:  

36–44

Marškinėliai,  
100 % medvilnės 

moterims, su nėriniuota juosta ant pečių, 
blizgučiais ir piešiniu, 

dydžiai: S–XXXL

Marškinėliai  
95 % viskozės ir 5 % elastano, 
moterims, su raštu, 
dydžiai: S–XXXL

Marškinėliai 
95 % medvilnės  
ir 5 % elastano, 

vienspalviai, 
dydžiai: S–XXL

pasiūlymai galioja nuo 2023 03 23 iki 2023 04 12
mėgaukis kokybe,  
             pamilk kainas



7 €

9 € 9 €

10 €
9 €

Suknelė,  
100 % medvilnės

pažemintu liemeniu, 
su raukiniais, vienspalvė, 

dydžiai: 36–44

Marškiniai,  
100 % viskozės
moterims, 
su V formos iškirpte ir 
raukiniais nugaroje, 
užsagstomi, 
vienspalviai, 
dydžiai:  36–46

Džinsinis  
sijonas  

su kišenėmis 
ir skeltuku priekyje, 

dydžiai: S–XXL

Kelnės 
moterims, su plačiu elastiniu

juosmeniu, dryžuotos, 
dydžiai: 36–44

Marškiniai  
moterims, su apykakle, 
atraitojamomis rankovėmis, 
užsagstomi, 
su subtiliu taškuotu raštu, 
dydžiai: 36–46

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



25 €
Elektrinis dantų  

šepetėlis „Oclean P1" 
72 000 šepetėlio judesių per minutę,

3 valymo režimai, 2 minučių laikmatis,
baterijos likučio indikatorius,

30 dienų baterijos veikimo laikas,
magnetinis įkrovimas su USB įkrovimo stotele,

rinkinį sudaro: dantų šepetėlis,
šepetėlio galvutė,

USB įkrovimo stotelė,
instrukcijos

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

ILGAI 
VEIKIANTI 
BATERIJA 

SAUGO  
DANTENAS IR 
DANTŲ EMALĮ

PATENTUOTAS 
VARIKLIS  
„MAGLEV“ 

baterijos veikimo 
laikas - 30 dienų  

po pilno įkrovimo, 
greitasis įkrovimas 

per 2 val.

W forma
seka danties formą

„DuPont Tynex®“
šereliai

3 REŽIMAI
įvairiems dantų  
poreikiams

Balinimas

Jautriems  
dantims

Standartinis 
valymas

iki 

72 000
šepetėlio  
judesių  
per minutę


