ZIEMASSVĒTKU

ād vanas

Pidžama BĒRNIEM

ar augstu kokvilnas saturu,
meitenēm vai zēniem,
ar Disneja multfilmu
varoņu apdruku,
izmēri: 92–128 cm
vai 134–164 cm

5

€

7

€

Pidžama

čības

ar Disneja multfilmu varoņiem,
meitenēm, izmēri: 22–37,
zēniem, izmēri: 22–39,
sievietēm, izmēri: 36−41,
vīriešiem, izmēri: 40–45

Piedāvājumi spēkā

sievietēm,
ar augstu
kokvilnas saturu,
ar Disneja
multfilmu varoņu
apdruku,
ar sasienamu
aukliņu
T krekla
apakšmalā,
izmēri: S–XL,

5

€
vai vīriešiem,
izmēri: M–XXL

19.11.–25.11.2020. Preču skaits ierobežots

VAIRĀK PAR MAZĀK… KATRU DIENU

PIEDĀVĀJUMI spēkā no 19.11.2020. līdz 25.11.2020.
“L.O.L. SURPRISE”
dienasgrāmata

ar piederumiem,
dažādi dizaini

“Barbie” lelle
“Play ‘n’ Wash
Pets”
ar 3 mājdzīvniekiem
un piederumiem

15

€

10

€

10

€

12

€

“Enchantimals” lelle
ar mājdzīvnieku un piederumiem,
pieejamie komplekti:
“Mājdzīvnieku klīnika”
vai “Mākslas studija”

LELLE–MAZULIS

ar skaņas efektiem un
kopšanas piederumiem

10

5

€

puzle “četri vienā”

“Ledus sirds” komplektā ietilpst 4 puzles
ar 35, 48, 54 un 70 gabaliņiem,
Minnijas komplektā ietilpst 4 puzles
ar 12, 15, 20 un 24 gabaliņiem

€

lelle “Candylocks”

ar aromatizētiem matiem, kas izskatās pēc cukurvates,
ar piederumiem, pieejamie komplekti: “Straw Mary” vai “Lacey Lemonade”

Apskati jaunumus un sniedz atsauksmes
@pepcopl
facebook.com
/PEPCOlV

magnētiskais konstruktors

ģeometrisku formu detaļas
trīsdimensiju figūru veidošanai,
uzlabo telpiskās prasmes, dizaini:
daudzkrāsains vai spīdošs tumsā, 30 detaļas

10

€

20

€

IZGLĪTOJOŠAIS KOMPLEKTS
“Elektriskās ķēdes”

rotaļām un zināšanu apguvei,
var īstenot 180 ar elektrību
saistītus eksperimentus,
komplektā iekļauts CD ar norādījumiem,
baterijas iegādājamas atsevišķi

ZIEMASSVĒTKU

2 rotaļu pistoļu komplekts
komplektā ietilpst
24 mīksto putu lodes

10

dāvanas

AUTOFURGONS

ar skaņas efektiem,
2 dizaini, mērogs 1:50

7
10

€

dinozaurs
€

staigā, kustina žokli,
rada skaņas, izmērs: 30,5 x 17,8 cm,
iekļautas baterijas

TĀLVADĀMĀ AUTOMAŠĪNA “Lieliskie”
ar skaņas efektiem, iekļauta tālvadības pults,
garums 40 cm, baterijas iegādājamas atsevišķi

20

€

€

VAIRĀK PAR MAZĀK… KATRU DIENU

PIEDĀVĀJUMI spēkā no 19.11.2020. līdz 25.11.2020.
legingi

kleita
ar kapuci

ādas imitācijas,
ar ērtu jostasvietu,
izmēri: S–XXL

velūra, ar sasienamu
satīna lentīti
pie kapuces,
izmēri: 36–44

10

6

€

5
džemperis

viskozes,
ar metāliska
spīduma diegiem,
izmēri: 36–44

7

džemperis
ar augsto apkaklīti
€

COŠU
AR SATRIEIE
ZU M U
R
DZIĻO IZG GURĒ
AIZMU

ar viskozi un elastānu,
klasisks, vienkrāsains, izmēri: S–XXL

ZIEMASSVĒTKU
kolekcija

€

kleita

divkārtu,
no punktaina tilla,
ar caurspīdīgām
piedurknēm,
ar oderi,
izmēri: 36–44

7

€

svārki

divkārtu, no punktaina tilla,
ar oderi, izmēri: S–XXL

€

10

€

Apskati jaunumus un sniedz atsauksmes
facebook.com
/PEPCOlV

krekls,
100% KOKVILNA

meitenēm,
ar apkaklīti, pogājams,
ar zvaigznīšu apdruku,
izmēri: 104–134 cm

5

€

kleita

meitenēm,
velūra,
ar aizdari
aizmugurē,
ar mirdzumu
apdruku,
izmēri:
134–164 cm

7

€

5

€

krekls,
100%
KOKVILNA

zēniem,
sīki rūtains,
ar uzšuvēm
elkoņu zonā,
pogājams,
izmēri:
104–134 cm

2

5
50

€

džinsi

€

ar kokvilnu un elastānu, zēniem,
ar kabatām, efektīgām nošuvēm,
elastīgiem bikšu galiem un sasienamu
aukliņu jostasvietā, izmēri: 104–134 cm

T KREKLS AR GARĀM PIEDURKNĒM,
100% KOKVILNA
zēniem, ar Ziemassvētku apdruku,
izmēri: 98–134 cm vai 128–170 cm

džemperis ar KAPUCI

meitenēm, silts un pūkains,
ar aplikāciju un vienu lielu kabatu,
izmēri: 134–164 cm

5

€

džemperis,
100% KOKVILNA
zēniem, ar apdruku,
izmēri: 134–164 cm

7

€

VAIRĀK PAR MAZĀK… KATRU DIENU

PIEDĀVĀJUMI spēkā no 19.11.2020. līdz 25.11.2020.

0
1

80
€

priežu čiekurs

30

dekoratīvs, pakarināms,
augstums 13 cm

€

dekoratīvas sasietas
lentītes, 3 gab.
rūtainas,
izmērs: 14 x 14 cm

EGLĪŠU ROTĀJUMU
KOMPLEKTS, 6 GAB.
rūtaini, ø 8 cm

4

€

No

1

€

EGLĪŠU ROTĀJUMU KOMPLEKTS
monohromi, mirdzoši,
krāsas: zaļā, piparmētru,
tumši zilā, brūnā,
6 gab., ø 6 cm, – 1 €,
24 gab., ø 3 cm, – 1,30 €,
6 gab., ø 8 cm, – 1,80 €

No

1

€

EGLĪŠU ROTĀJUMU KOMPLEKTS
matēti un spīdīgi,
sarkani vai burgundijas,
6 gab., ø 6 cm, – 1 €,
24 gab., ø 3 cm, – 1,30 €,
6 gab., ø 8 cm, – 1,80 €

4

€

LED gaismas virtene,
15 spuldzītes
ar svecīšu formas spuldzītēm

JAUNĀKĀS KOLEKCIJAS VARI APSKATĪT PEPCO.LV
pepco.LV

LED KERAMIKAS MĀJIŅA
maza – 2,50 €,
liela – 4 €,
iekļautas baterijas

2

No

2

€

50
€

LED rotājums

2 dizaini, zvaigzne, augstums 13 cm,
Ziemassvētku eglīte, augstums 14 cm,
iekļautas baterijas

ZIEMASSVĒTKU
rotājumi

2

50

1

€

LED rotājums

keramikas automašīna
ar Ziemassvētku vecīti,
iekļautas baterijas

50
€

LED gaismas virtene,
10 spuldzītes
ar Ziemassvētku tematiku,
garums 180 cm

ROTĀJUMS
“Ziemassvētku vecītis”
ar dāvanu maisu uz pleca,
augstums 40 cm

DEKORATĪVS
skuju zars

7

€

garums 28–35 cm – 1 €,
garums 60 cm – 2 €

No

1

€

4

€

DEKORATĪVS
ZIEMASSVĒTKU VAINAGS

ar baltiem vai sarkaniem rotājumiem, ø 35 cm

krūžu komplekts

termokrūze,
nerūsējošā tērauda,
tilp. 300 ml,
un keramikas krūze,
tilp. 400 ml

10

€

Dizaini

termokrūze

7

nerūsējošā tērauda,
tilp. 350 ml

€

6

galdauts

ar metāliskas krāsas
diega pavedieniem,
balts, 2 dizaini,
izmērs:
140 x 300 cm

€

ZIEMASSVĒTKU
spilvena
pārvalks

mīksts, ar bumbuļiem,
izmērs: 40 x 40 cm

2

galds

50
€

krūze ar
tējas sietiņu

ar dekoratīvu vāciņu,
tilp. 350 ml,
dažādi dizaini

4
7

brokastu
piederumi

€

pleds

mikrošķiedras, silts un mīksts,
izmērs: 150 x 200 cm

VAIRĀK

PAR MAZĀK

...katru dienu

ar “101 dalmācietis”
apdruku, keramikas krūze,
tilp. 400 ml, – 2,50 €,
bļodiņa, tilp. 570 ml, – 2,50 €
vai termokrūze,
nerūsējošā tērauda,
tilp. 350 ml, – 7 €

SEKO LĪDZI AKTUALITĀTĒM

No

2

€

50
€

KLIENTU SERVISS:
INFO.LV@PEPCO.EU

PĒRC DROŠI

30
FACEBOOK.COM
/PEPCOLV

PEPCO.LV

Preču daudzums ierobežots.
Augstā pieprasījuma dēļ dažas preces
var tikt izpirktas pārdošanas
pirmajā dienā. Dažādos PEPCO
veikalos pieejamie preču izmēri, krāsas
vai modeļi var atšķirties.

PRECES VAR ATGRIEZT
30 DIENU LAIKĀ
*PREČU ATGRIEŠANAS
NOTEIKUMUS
ATRADĪSI WWW.PEPCO.LV

