
 Lelle 
“Glossy Bossy”

ar 5 pārsteigumiem, 
2 dizaini, 

augstums 30 cm

interaktīvs suns 
vai kaķis ar pavadiņu
ar pavadiņā iebūvētu tālvadību, 
iet uz priekšu un atpakaļ, ar skaņas efektiem

ugunsdzēsēju automašīna un ķivere
komplektā automašīna ar skaņas un gaismas efektiem, 

garums 50 cm, un ķivere ar regulējamu gumijas siksniņu, 
iekļautas baterijas

7€

10€

10€
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mājiņa kokā “Moji Pops”
komplektā 2 figūriņas 
un 8 piederumi

SALOKĀMS 
ROTAĻU DARBAGALDS

ar 35 elementiem

lelles 
Bārbija 
un Kens

rotaļu pistole “NERF SHADOW”
ar putu lodēm, spīd tumsā, nav piemērota 

bērniem līdz 8 gadu vecumam, 
baterijas iekļautas

SACĪKŠU TRASE AR TRAMPLĪNU
spīd tumsā, ar izgaismotiem vārtiem, 

komplektā 2 automašīnas, baterijas iekļautas 

LĀCĪTIS AR PROJEKTORU
plīša, palīdz mazulim aizmigt, ar mūziku un plīša, palīdz mazulim aizmigt, ar mūziku un 
sirdspukstu skaņu, 3 skaņas stipruma līmeņi,sirdspukstu skaņu, 3 skaņas stipruma līmeņi,
zilā vai rozā krāsā, baterijas iekļautaszilā vai rozā krāsā, baterijas iekļautas

7€

12€

15€

17€

20€

20€
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DEKORATĪVS MĀJAS 
AROMĀTA KOMPLEKTS
paplāte ar spoguļa virsmu, paplāte ar spoguļa virsmu, 
stikla lodītes,stikla lodītes,
aromātiskās eļļas aromātiskās eļļas 
izkliedētājs, kociņi, izkliedētājs, kociņi, 
2 sveces stikla traukā2 sveces stikla traukā

8 FOTORĀMĪŠI 
izmēri: 
13 x 18 cm, 2 gab.; 
13 x 18 cm, ar paspartū, 2 gab.; 
10 x 15 cm, 4 gab.

mājas 
aromātu 

komplekts ar degli
komplektā 2 tējas sveces un 6 aromātiskās eļļas: 

vaniļas, jasmīnu, sandalkoka, gardēnijas, 
ingvera un citronu, kokosriekstu piena

AROMATIZĒTA 
svece
stikla traukā, ar metāla vāciņu, 
2 veidi, ø 13,5 cm, augstums 8 cm

mājas aromāta 
komplekts ar degli

ar vaniļas vai meža ogu 
aromāta vaska kubiņiem, 
izmērs: 11 x 7 x 18,3 cm

7€

2 50

€

4€

6€

5€

DĀRGLIETU LĀDĪTE
dažādi dizaini: spīdīga stikla, izmērs: 14,8 x 11,8 x 8,5 cm, 
ar spīdumiem, rokturīti un dekoratīvu magnētisko slēdzeni, 
izmērs: 21 x 16 x 14 cm, ar samta pārklājumu, rokturīti, 
magnētisko slēdzeni un atvilktnīti, izmērs: 16 x 16 x 11,5 cm

7€

ZIEMASSVĒTKU
dāvanas

facebook.com 
/PEPCOlV

Apskati jaunumus un sniedz atsauksmes 



pleds
ar Ziemassvētku motīvu, 
divpusējs, 
iekšpusē silts audums, 
izmērs: 150 x 200 cm

laterna
ar izgrieztu sirsniņu 
rakstu un rokturi, 
izmērs: 14 x 14 x 31 cm

LED DEKORĀCIJA
ar rotājumu iekšpusē, 
ø 11,3 cm, 
augstums 22 cm, 
baterijas iekļautas

2 KĀRBU KOMPLEKTS
kartona, ar vāku un Ziemassvētku apdruku, 
izmērs: 37 x 27 x 21 cm

pleds
ar reljefu 
Ziemassvētku rakstu, 
izmērs: 150 x 200 cm

pufs ar rokturi 
ar mīkstu samta pārklājumu, 

izmērs: 35 x 35 x 33 cm

spilvena pārvalks
ar mīkstu mākslīgo kažokādu 

un mirdzošu apdruku, dažādi dizaini, 
balts, pelēks vai sarkans, 

izmērs: 40 x 40 cm

2€

2 50

€

4€

7€

5€

12€

15€
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EGLĪTES ROTĀJUMI 
ar mirdzumiem, ar mirdzumiem, 
14 gab., ø 3 cm, – 0,80 €, 14 gab., ø 3 cm, – 0,80 €, 
6 gab., ø 6 cm, – 1 €, 6 gab., ø 6 cm, – 1 €, 
6 gab., ø 8 cm, – 1,80 €6 gab., ø 8 cm, – 1,80 €

EGLĪTES 
ROTĀJUMI, 

6 gab. 
ar mirdzumiem, 

ø 8 cm

zars
ar zelta krāsas 
mirdzumiem

piespraužami tauriņi, 
4 gab.
ar mirdzumiem, ar mirdzumiem, 
sudraba krāsas, sudraba krāsas, 
zelta krāsas vai baltizelta krāsas vai balti

LED GAISMAS 
VIRTENE, 

10 SPULDZĪTES
izrotāta ar bumbiņām 

un zvaigznītēm, baterijas 
iegādājamas atsevišķi

DEKORATĪVAS LAPAS, 
3 GAB.
ar zelta krāsas mirdzumiem

LED GAISMAS 
VIRTENE, 
160 SPULDZĪTES
8 x 2 m vads, baterijas 
iegādājamas atsevišķi

LED GAISMAS VIRTENE
lietošanai telpās, lietošanai telpās, 

balta vai daudzkrāsaina, balta vai daudzkrāsaina, 
120 spuldzītes, – 4 €, 120 spuldzītes, – 4 €, 

vai ar baltu siltu gaismu,  vai ar baltu siltu gaismu,  
200 spuldzītes, – 7 €200 spuldzītes, – 7 €

0 80

€

No

1€

2    € 2€

1 80

€

4€

2 50

€

4€

No

ZIEMASSVĒTKU
rotājumi

facebook.com 
/PEPCOlV

Apskati jaunumus un sniedz atsauksmes 



LED GAISMAS VIRTENE, 
500 SPULDZĪTES

baltas vai daudzkrāsainas spuldzītes, baltas vai daudzkrāsainas spuldzītes, 
lietošanai iekštelpās vai ārālietošanai iekštelpās vai ārā

EGLĪTES ROTĀJUMU 
KOMPLEKTS
monohromi, matēti unmonohromi, matēti un
spīdīgi, dažādos toņos,  spīdīgi, dažādos toņos,  
6 gab., ø 6 cm, – 1 €, 6 gab., ø 6 cm, – 1 €, 
24 gab., ø 3 cm, – 1,30 €, 24 gab., ø 3 cm, – 1,30 €, 
6 gab., ø 8 cm, – 1,80 €6 gab., ø 8 cm, – 1,80 €

EGLĪTES 
ROTĀJUMI, 
3 GAB.

EGLĪTES ROTĀJUMI, 3 GAB.
ar cepurē iestrādātu aukliņu, 
1 rozā, 1 balta un 
1 tumši sarkana vai 3 rozā 

LED GAISMAS VIRTENE
baltas vai daudzkrāsainas baltas vai daudzkrāsainas 

spuldzītes, lietošanai spuldzītes, lietošanai 
iekštelpās vai ārā, iekštelpās vai ārā, 

120 spuldzītes – 6 € vai 120 spuldzītes – 6 € vai 
240 spuldzītes – 10 €240 spuldzītes – 10 €

LED gaismas virtene
 50 spuldzītes, 8 veidu gaisma, tostarp pulsējoša, izdziestoša, 
mirgojoša vai pastāvīgi spīdoša, lietošanai iekštelpās vai ārā, 

baterijas iegādājamas atsevišķi 

piekarināms 
plīša 
rotājums
ar zelta krāsas 
detaļām, 
zvaigznīte vai
sirsniņa – 0,80 €, 
feja – 1,30 € 

0 80

€

No

1€

No
5€

2 50

€

1 30

€

6€

No

12€

GARUMS
25 METRI
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T KREKLS 
AR GARĀM 

PIEDURKNĒM, 
100% KOKVILNA

zēniem, ar pagarinātu zēniem, ar pagarinātu 
aizmuguri un aizmuguri un 

šķēlumiem sānos, šķēlumiem sānos, 
ar apdruku, ar apdruku, 

izmēri: 98–134 cmizmēri: 98–134 cm

T KREKLS AR 
GARĀM PIEDURKNĒM
95% kokvilnas un 5% viskozes, 
zēniem, ar svītrainu apdruku 
un krūškabatu ar uzrakstu, 
izmēri: 98–134 cm 

kleita
kokvilnas 
augšdaļa 

ar aplikāciju 
un apdruku, 

tilla svārki 
ar oderi, 

izmēri: 
104–134 cm

kleita
95% kokvilnas 
un 5% elastāna, 
meitenēm, 
ar Ziemassvētku 
apdruku, 
izmēri: 
104–134 cm

kleita
meitenēm, ar reljefu rakstu 

un sasietu lentīti jostasvietā, 
izmēri: 74–98 cm

T KREKLS AR GARĀM PIEDURKNĒM, 
100% KOKVILNA
meitenēm, ar volānu 
plecu zonā un apakšmalā, 
ar sudraba krāsas apdruku, 
izmēri: 80–98 cm

    

džinsi
satur kokvilnu, zēniem, 
ar bikšturiem, izmēri: 74–98 cm

legingi
95% kokvilnas un 
5% elastāna, meitenēm, 
ar spīdīgiem diegiem 
un spīdīgu gumiju jostasvietā, 
izmēri: 74–98 cm

    

7€

2 50

€2 50

€

2 50

€

2 50

€

5€

6€

6€
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kolekcija
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T KREKLS 
AR GARĀM 

PIEDURKNĒM, 
100% KOKVILNA

meitenēm vai zēniem, 
ar Mikipeles, Minnijas 

vai Mikipeles un 
draugu apdruku, 

izmēri: 80–98 cm

T KREKLS 
AR GARĀM 

PIEDURKNĒM, 
100% KOKVILNA

zēniem, ar Mikipeles 
vai Mikipeles 

un draugu apdruku, 
izmēri: 80–98 cm

T KREKLS AR GARĀM PIEDURKNĒM, 
100% KOKVILNA
zēniem, 
ar Atriebēju apdruku,
vai meitenēm, ar Mikipeles 
un Minnijas apdruku un 
spīdīgiem elementiem, 
izmēri: 104–134 cm

T KREKLS AR GARĀM PIEDURKNĒM
meitenēm, 100% kokvilnas, 

ar Minnijas apdruku un spīdīgiem elementiem, 
vai zēniem, 100% kokvilnas, 

ar Zirnekļcilvēka apdruku,
 vai ar augstu kokvilnas saturu, 

ar Mikipeles apdruku, izmēri: 104–134 cm 

2 50

€

2 50

€

2 50

€

2 50

€

ZIEMASSVĒTKU
kolekcija

VAIRĀK 
PAR MAZĀK

...katru dienu

PĒRC DROŠISEKO LĪDZI AKTUALITĀTĒM

PRECES VAR ATGRIEZT
30 DIENU LAIKĀ

*PREČU ATGRIEŠANAS 
NOTEIKUMUS

ATRADĪSI WWW.PEPCO.LV

KLIENTU SERVISS:
INFO.LV@PEPCO.EU

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.  


