
2 €50

5 €
T krekls 
vai šorti

100% kokvilnas 
vai ar augstu 

kokvilnas 
saturu, 

ar kinovaroņu 
apdruku, 

sievietēm, 
izmēri: 
S–XXL, 

vai vīriešiem, 
izmēri: 
M–XXL

T krekls 
vai šorti
100% kokvilnas 
vai ar augstu 
kokvilnas saturu, 
ar kinovaroņu 
apdruku, 
meitenēm 
vai zēniem, 
izmēri: 
104–134 cm

TOP!
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VAIRĀK PAR MAZĀK... KATRU DIENU

SASKAŅOTI  
KOMPLEKTI



2 €50

2 €50

2 €50

T krekls 
vai šorti 
100% kokvilnas 
vai ar augstu 
kokvilnas saturu, 
meitenēm, 
ar Minnijas 
apdruku, 
izmēri: 104–134 cm

T krekls vai šorti 
100% kokvilnas vai ar augstu 
kokvilnas saturu, meitenēm, 
ar 101 dalmācieša apdruku, 

izmēri: 104–134 cm

T krekls 
vai šorti
100% kokvilnas vai 
ar augstu kokvilnas 
saturu, zēniem, 
ar Marvel 
supervaroņu 
apdruku, 
izmēri: 104–134 cm 

T krekls vai šorti 
100% kokvilnas vai ar 
augstu kokvilnas saturu, 
zēniem, ar Mikipeles 
apdruku, izmēri: 104–134 cm

5 €
T krekls vai šorti 
100% kokvilnas vai ar 
augstu kokvilnas saturu, 
sievietēm, ar 101 dalmācieša 
apdruku, izmēri: S–XXL

5 €
T krekls 
vai šorti 

ar augstu 
kokvilnas saturu, 

vīriešiem, 
T krekls ar Marvel 

supervaroņu apdruku 
vai šorti ar izšūtu 

Marvel uzšuvi, 
izmēri: M–XXL

5 €

T krekls vai šorti 
100% kokvilnas vai ar augstu 
kokvilnas saturu, sievietēm, 
ar Minnijas apdruku, 
izmēri: S–XXL

2 €50
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2 €50

2 €50

2 €50
2 €50 1 €50

1 €50

1 €30

Svārki 
ar augstu kokvilnas saturu, 

meitenēm, ar gumiju jostasvietā 
un punktotu apdruku, 

izmēri: 104–134 cm

Tops, 
100% kokvilna
meitenēm, 
ar volāniem 
plecu daļā, 
vienkrāsains, 
izmēri: 
104–134 cm

Šorti, 
100% 
kokvilna
meitenēm, 
ar gumiju 
jostasvietā, 
ar punktotu 
apdruku, 
izmēri: 
104–134 cm

Šorti 
mikrošķiedras, 

zēniem, 
ar apdruku 

sānā, 
izmēri: 

104–134 cm

T krekls, 
100% organiskā 
kokvilna
zēniem, svītrains, 
ar apdruku, 
izmēri: 104–134 cm

Tops, 
100% kokvilna
meitenēm, uz lencītēm, 
ar elastīgu kakla 
izgriezumu un apdruku, 
izmēri: 104–134 cm

T krekls, 100% 
organiskā kokvilna
zēniem, ar apdruku, 
izmēri: 104–134 cm

krāsas:

TOP!Bukletā redzamās preces veikalos meklē ar TOP! zīmi



2 €50

2 €50

7 €

T krekls, 
100% 
kokvilna
meitenēm, 
ar apdruku, 
izmēri: 
134–170 cm

4 €
Beisbola 
cepure 
ar aplikāciju, 
regulējama, 
apkārtmērs: 
54–56 cm5 €

Bodijs
95% kokvilnas 
un 5% elastāna, 
meitenēm, 
ar mežģīnēm 
plecu daļā, 
izmēri: 134–170 cm

6 €
Džinsa šorti
ar augstu kokvilnas saturu un elastānu, 
meitenēm, ar 5 kabatām un uzrotāmiem 
šortu galiem, izmēri: 134–164 cm

Džinsa 
šorti 

98% kokvilnas 
un 2% elastāna, 

zēniem, 
ar kabatām, 
ar nodiluma 

efektu un 
uzrotāmiem 

šortu galiem, 
izmēri: 

134–164 cm

T krekls, 
100% 
kokvilna
zēniem, 
ar apdruku, 
izmēri: 
134–170 cm

krāsas:
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7 €

5 €
Šorti  
100% viskoze, 
brīva piegriezuma, 
ar kabatām un 
sasienamu aukliņu 
jostasvietā, 
ar apdruku, 
izmēri: 34–42

5 €
Šorti 
100% viskoze, 
brīva piegriezuma, 
ar kabatām un 
sasienamu aukliņu 
jostasvietā, 
vienkrāsaini, 
izmēri: 34–42

Kurpes
ar auklām, 
izmēri: 36−41

4 €
Tops, 
100% kokvilna
brīva piegriezuma, 
ar noapaļotu 
apakšmalu un apdruku, 
izmēri: S–XXL

Džinsa bikses, 
100% kokvilnay
viegla džinsa, 
brīva piegriezuma, 
ar kabatām, 
ar gumiju jostasvietā 
un bikšu galos, 
izmēri: 36–44

Džinsa kleita, 
100% kokvilna

viegla džinsa, 
ar sakrokotu kakla 

izgriezumu un 
sasienamām lentītēm 

piedurkņu galos, 
ar jostu, 

izmēri: 36–44

10 €

10 €

krāsas:

Šo bukletu un daudz iedvesmas avotu meklē www.pepco.lv



7 €
6 €
Blūze

divkārtu, 
ar mežģīņu 
virskārtu un 

kokvilnas oderi, 
izmēri: S–XXL

4 €
Cepure
pīta, ar platu malu 
un sasietu tilla lenti, 
universāla izmēra

4 € Tops, 
100% kokvilna
brīva piegriezuma, 
ar noapaļotu apakšmalu 
un apdruku, 
izmēri: S–XXLL

5 €

Blūze 
95% viskoze 

un 5% elastāna, 
brīva piegriezuma, 

ar V veida 
kakla izgriezumu, 

apakšmalā 
sasienama, 

izmēri: S–XXL

6 €Iešļūcenes
ar sasietu lenti, 

izmēri: 36−41

Džinsa šorti, 100% kokvilna
viegla džinsa, 
ar sasienamu aukliņu 
jostasvietā un kabatām, 
izmēri: 34–42

Džinsa šorti
ar augstu kokvilnas 
saturu un elastānu, 

5 kabatām un 
uzrotāmiem 

šortu galiem, 
izmēri: 34–42

7 €
krāsas:
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10 €3 €
Cepure
pīta, ar apmali 
un sasietu lenti, 
universāla izmēra

4 €
Sandales
ar bumbuļiem, 
izmēri: 36−41

5 € Minisvārki 
ar sasienamu aukliņu jostasvietā, 
mīksti, pieguļoši, izmēri: S–XXL

Svārki 
100% viskoze, gari, 
brīva piegriezuma, 
ar sasienamu aukliņu jostasvietā, 
izmēri: S–XXL

Džinsi
ar augstu 

kokvilnas saturu 
un elastānu, 
ar kabatām, 

izmēri: 36–44

4 €
Tops

95% kokvilnas un 
5% elastāna, 
ar izgriezumu 

priekšpusē 
un aizmugurē, 

ar apdruku, 
izmēri: S–XXL

7 €

Apskati jaunumus un sniedz atsauksmes
FACEBOOK.COM

/PEPCOLV

15.HBD.72729 HOHENSTEIN



2 €
 no

2 €

2 €50

2 €50

2 €50

2 € 3 īszeķu pāru komplekts 
ar augstu kokvilnas saturu, poliamīdu 
un elastānu, meitenēm, 
ar 101 dalmācieša apdruku, izmēri: 23–30

2 €
3 īszeķu pāru komplekts 
ar augstu kokvilnas saturu, 
poliamīdu un elastānu, meitenēm, 
ar 101 dalmācieša apdruku, 
izmēri: 31–38 

3 īszeķu pāru komplekts 
ar augstu kokvilnas saturu, 

poliamīdu un elastānu, zēniem, 
ar Zirnekļcilvēka apdruku, 

izmēri: 23–30

3 īszeķu pāru 
komplekts 
ar augstu kokvilnas saturu, 
poliamīdu un elastānu, zēniem, 
ar Animal Planet apdruku, 
izmēri: 31–42 – 2 €,
vai bokseršorti 
95% kokvilnas un 5% elastāna, zēniem, 
ar Animal Planet apdruku un uzrakstu jostasvietā, 
izmēri: 134–176 cm – 2,50 €

3 biksīšu komplekts, 
100% kokvilna

zēniem, ar Zirnekļcilvēka apdruku, 
izmēri: 92–128 cm,

vai bokseršorti
95% kokvilnas un 5% elastāna, 

zēniem, ar Zirnekļcilvēka apdruku, 
izmēri: 92–128 cm 

2 biksīšu komplekts 
95% kokvilnas un 5% elastāna, 
meitenēm, ar 101 dalmācieša apdruku, 
izmēri: 134–164 cm

Apakškrekls vai 
2 biksīšu komplekts 
95% kokvilnas un 
5% elastāna, meitenēm, 
ar 101 dalmācieša apdruku, 
izmēri: 92–128 cm

piedāvājumi spēkā no 06.05.2021. līdz 19.05.2021.VAIRĀK PAR MAZĀK... KATRU DIENU

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX

SHGO 045544 TESTEX
19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI 

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX

SHGO 045544 TESTEX



4 €
Bodijs 
95% kokvilnas un 5% elastāna, mazuļiem, 
izmēri: 62–92 cm, meitenēm, 
ar Vinnija Pūka un viņa draugu apdruku, 
vai zēniem, ar Mikipeles un viņa draugu apdruku

5 € 2 bodiju komplekts, 100% kokvilna
meitenēm, ar volāniem plecu daļā, 
ar apdruku, komplektā dažādi dizaini, 
izmēri: 62–92 cm

5 €
Apģērbu 
komplekts, 
100% kokvilna
zēniem, komplektā 
T krekls ar Mikipeles 
apdruku un 
vienkrāsaini šorti, 
izmēri: 74–98 cm

Rāpulītis, 100% kokvilna
meitenēm, ar ziedu rakstu, 
izmēri: 62–80 cm – 2,50 €, 
vai džinsa, ar ķiršu rakstu, 
izmēri: 62–80 cm – 5 €

2 €50
 no

TOP!Bukletā redzamās preces veikalos meklē ar TOP! zīmi



2 €50

15 €

7 €

Galda piederumu 
komplekts, 24 gab.
6 ēdamkarotes, 6 dakšas, 
6 naži un 6 tējkarotes, 
nerūsējošā tērauda, 
ar plastmasas rokturiem, 
rotātiem ar krāsainu rakstu

2 €
Kastīte

metāla, 
ar apdruku, 

izmērs: 
12 x 12 x 16,8 cm

Pludmales soma
ar izolētu nodalījumu 
un rāvējslēdzēju, 
izmērs: 62 x 38 x 13 cm

Salokāma kaste
ar apdruku, izmērs: 
30 x 30 x 30 cm

2 €
Pudele
aukstajiem dzērieniem, 
plastmasas, ar dzesēšanas 
kubiciņiem, 12 gab., tilp. 1,5 l 4 €Burka 

aukstajiem dzērieniem, 
ar krānu, plastmasas, 

ar apdruku, tilp. 3,8 l

VAIRĀK PAR MAZĀK... KATRU DIENU piedāvājumi spēkā no 06.05.2021. līdz 19.05.2021.



7 €

1 €80

1 €80

1 €50

2 €
Pudele
aukstajiem dzērieniem, 
plastmasas, 
ar dzesēšanas kubiciņiem, 
12 gab., tilp. 1,5 l

4 € Burka 
aukstajiem dzērieniem, 
ar krānu, plastmasas, 
caurspīdīga, ar rozā vai 
ziliem elementiem, tilp. 4 l

6 €
Bļoda
tonēta stikla, ar reljefu rakstu, 
ø 23 cm, tilp. 2,2 l, var mazgāt 
trauku mazgājamajā mašīnā

Krūka
aukstajiem dzērieniem, 
tonēta stikla, 
ar reljefu rakstu, 
tilp. 1,3 l, var mazgāt 
trauku mazgājamajā 
mašīnā

Glāze
aukstajiem dzērieniem, 

tonēta stikla, 
ar reljefu rakstu, 

tilp. 350 ml, 
var mazgāt trauku 

mazgājamajā mašīnā

Glāze 
aukstajiem dzērieniem, tonēta stikla, aukstajiem dzērieniem, tonēta stikla, 
ar reljefu rakstu, tilp. 320 ml, ar reljefu rakstu, tilp. 320 ml, 
var mazgāt trauku mazgājamajā mašīnāvar mazgāt trauku mazgājamajā mašīnā

Bļodiņa 
tonēta stikla, ar reljefu 
rakstu, ø 14 cm, tilp. 360 ml, 
var mazgāt trauku 
mazgājamajā mašīnā 

2 €
4 salmiņu 

komplekts 
metāla, krāsaini, 

2 taisni un 
2 izliekti, suciņa 

pieejami arī 
citā krāsā:

Pērc droši!
Preces var atgriezt 30 dienu laikā* 30



7 €
 no

4 €
5 €

2 €50

7 €

1 €80

Kūku kārba CURVER
paplāte ar rokturiem, ar kēksiņu vai 
kūku paplāti, ar vāku, kuram ir rokturis, 
izmērs: 29 x 45 x 12 cm

Piekarināms 
puķupoda 

pārsegs 
ar makramē 

auklu piekarināšanai

Fotorāmītis
15 x 20 cm 
fotoattēlam

Puķupoda 
pārsegs
keramikas, 
ar reljefu rakstu, 
ø 15 cm,  
augstums: 14,5 cm

Laterna
ar stikla rūtīm 

un rokturi, izmēri: 
12 x 12 x 28 cm – 7 €,
18 x 18 x 47 cm – 12 €

Salokāma 
kaste

ar apdruku, 
izmērs: 

30 x 30 x 30 cm

2 
80

Fotorāmītis

fotoattēlam

Laterna

Salokāma 
kaste

ar apdruku, 

30 x 30 x 30 cm

TIKAI
TAGAD

krāsas:

KLIENTU SERVISS: 

KLIENTS.LV@PEPCO.EU

SEKO LĪDZI AKTUALITĀTĒM PĒRC DROŠI

FACEBOOK.COM
/PEPCOLV

PEPCO.LV PRECES VAR ATGRIEZT
30 DIENU LAIKĀ

*PREČU ATGRIEŠANAS 
NOTEIKUMUS

ATRADĪSI WWW.PEPCO.LV

30
PREČU DAUDZUMS IEROBEŽOTS. AUGSTĀ 

PIEPRASĪJUMA DĒĻ DAŽAS PRECES VAR TIKT 
IZPIRKTAS IZPĀRDOŠANAS PIRMAJĀ DIENĀ. 

DAŽĀDOS PEPCO VEIKALOS PIEEJAMIE PREČU 
IZMĒRI, KRĀSAS VAI MODEĻI VAR ATŠĶIRTIES.

VAIRĀK 
PAR MAZĀK... 
KATRU DIENU


