
15 €
Ziepju burbuļu 
pūšamais automobilis
ar bagāžas nodalījumu, 
ugunsdzēsēju vai 
policijas automašīna, 
ziepju burbuļu šķidrums 
iegādājams atsevišķi

12 €
Vigvama formas telts 
ar Ķepu patruļas 
vai Minnijas motīviem
izmērs: 
100 x 100 x 140 cm

TOP!

pieejams arī:
pieejama arī:
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VAIRĀK PAR MAZĀK... KATRU DIENU



10 €
Rotaļu komplekts 
“Lego Technic” 
traktors “Claas”, bērniem 
no 7 gadu vecuma

17 €

Rotaļu komplekts 
“Lego Duplo”

velkama dzīvnieku parādes rotaļlieta, 
kurā ietilpst: 4 platformas uz ritentiņiem 

ar šādiem dzīvniekiem: zilonis, tīģeris, 
žirafe un panda, bērniem no 18 mēnešu vecuma

20 €Rotaļu komplekts “Lego City”
policijas automašīnas un urbjmašīnas komplekts: 

policijas automašīna, urbjmašīna 
un minifi gūriņas, bērniem no 5 gadu vecuma20 €Rotaļu komplekts 

“Lego Friends”
būvējams suņu centrs,

minifi gūriņas un aksesuāri, 
bērniem no 6 gadu vecuma

12 €
Peldbaseins 
piepūšams, ø 180 cm, 
augstums 43 cm, 
bērniem no 3 gadu vecuma
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7 €

Pleds 
ar “Looney Tunes” 
Lolas apdruku, 
izmērs: 130 x 170 cm 

3 €
Grozs
tīklauduma, 
salokāms, 
ar rokturiem, 
ar Mikipeles vai 
Minnijas apdruku, 
izmērs: 
35 x 35 x 55 cm

5 €
Spilvens

ar “Looney Tunes” 
Lolas apdruku, 

izmērs: 40 x 40 cm
15 €

Lelles Bārbija 
un Čelsija

dzimšanas dienas 
rotaļu komplekts, 

3 mājdzīvnieki 
un aksesuāri

12 €
Rotaļu 
vienradzis
plīša, rozā vai balts, 
garums: 80 cm

12 €
Klavieres 
muzikālas, ar Cūciņas Pepas 
vai Ķepu patruļas fi gūriņām, 
bērniem no 18 mēnešu vecuma

Veidošanas masa 
“Saldējuma stends”
5 kārbiņas (katra 56 g), ekstrudētājs, 
veidošanas un dekorēšanas piederumi, 
bērniem no 3 gadu vecuma 

7 €

SH025 126239 TESTEX

TOP!Bukletā redzamās preces veikalos meklē ar TOP! zīmi

pieejams arī:

pieejamas 
arī:



5 €
Apģērbu komplekts 
mazuļiem, 100% kokvilna
meitenēm, kleita ar volānu jostasvietā, 
ar 101 dalmācieša apdruku, un matu stīpiņa 
ar sasietu lentīti, izmēri: 74–98 cm

5 €

Apģērbu komplekts mazuļiem 
100% kokvilnas vai 99% kokvilnas 
un 1% viskozes, zēniem, 
T krekls un šorti, 
ar “We Bare Bears” 
apdruku, 
izmēri: 74–98 cm

4 €
Grabulītis vai mīļsedziņa
ar Tīģera no "Vinnijs Pūks un draugi"
motīviem, no mīksta auduma, 
kuram ir patīkami pieskarties

4 €

Grabulītis 
vai 
mīļsedziņa
ar Siventiņa no 
"Vinnijs Pūks un 
draugi" motīviem, 
no mīksta auduma, 
kuram ir patīkami 
pieskarties

5 €
Apģērbu komplekts mazuļiem

zēniem, 100% kokvilnas bodijs bez piedurknēm un 
99% kokvilnas un 1% viskozes šorti ar apdruku, 

ar lielu kabatu priekšpusē, izmēri: 62–92 cm

5 €
Bodijs, 
100% kokvilna
meitenēm, 
ar plisētu 
svītrainu kleitu, 
ar sasietu lentīti, 
izmēri: 62–92 cm

6 € Muzikālā rotaļlieta  
ar Vinnija Pūka un 
draugu motīviem, 
ar aukliņām piekarināšanai 
un spogulīti, ar maigām 
skaņām, no mīksta auduma, 
kuram ir patīkami pieskarties

pieejams 
arī:
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5 €
Sporta šorti, 

100% kokvilna
zēniem, ar 

dekoratīvām šuvēm, 
kabatām un sasienamu 

aukliņu jostasvietā, ar apdruku
vienā pusē, izmēri: 134–164 cm

4 €
Beisbola 
cepurīte 
zēniem, ar Gārfīlda 
apdruku, regulējama, 
apkārtmērs: 52–56 cm

5 €
T krekls, 
100% 
kokvilna
zēniem, 
ar Gārfīlda 
apdruku, balts 
vai tumši zils, 
izmēri: 134–164 cm

Cepure
meitenēm, ažūra adījuma, 

ar krāsainu pīni, 
apkārtmērs: 52–56 cm

4 €
T krekls, 100% kokvilna
meitenēm, ar abpusējiem spīdumiem, 
izmēri: 134–164 cm

10 €
Džinsa 

kombinezons
98% kokvilnas un 

2% elastāna, 
meitenēm, 

ar kabatām un  
nodiluma efektu, 

izmēri: 134–164 cm

2 €50

Apskati jaunumus un sniedz atsauksmes
FACEBOOK.COM

/PEPCOLV



4 €
Šorti 
ar augstu kokvilnas saturu, 
zēniem, ar kabatām un 
sasienamu aukliņu jostasvietā, 
ar Ķepu patruļas apdruku, 
izmēri: 104–134 cm

4 €

Kleita 
ar augstu 

kokvilnas saturu, 
meitenēm, ar Ķepu 
patruļas apdruku, 

izmēri: 104–134 cm

4 €
Tops, 100% kokvilna* 
meitenēm, ar volāniem 
plecu daļā un Ķepu patruļas 
apdruku, izmēri: 104–134 cm

*Prece pieejama noteiktos veikalos.

4 €
Šorti 

98% kokvilnas un 2% elastāna, 
meitenēm, ar kabatām un 

sasienamu aukliņu jostasvietā, 
ar Ķepu patruļas apdruku, 

izmēri: 104–134 cm

4 €
Tops, 100% kokvilna
zēniem, ar Ķepu 
patruļas apdruku, 
izmēri: 104–134 cm

4 €
T krekls 
98% kokvilnas un 2% viskozes, 
meitenēm, ar Ķepu patruļas apdruku, 
izmēri: 104–134 cm
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4 €Sporta šorti, 
100% kokvilna
zēniem, ar kabatām, 

sasienamu aukliņu jostasvietā 
un kontrastējošas krāsas ielaidumiem 

ar apdruku, izmēri: 104–134 cm

5 € Džinsa šorti   
ar augstu kokvilnas saturu un elastānu, 
meitenēm, ar kabatām un zvaigznīšu apdruku, 
izmēri: 104–134 cm

2 € T krekls, 100% kokvilna 
zēniem, ar apdruku, 
izmēri: 104–134 cm

2 €Tops, 
100% kokvilna

zēniem, ar apdruku, 
izmēri: 98–134 cm 

2 €
Tops, 

100% kokvilna  
meitenēm, ar aukliņām 

plecu daļā un 
ovālu apakšmalu, 

izmēri: 104–134 cm

2 € Šorti, 
100% 
kokvilna  
meitenēm, 
ar volāniem sānos, 
sasietu lentīti un apdruku, 
izmēri: 104–134 cm

Šorti
mikrošķiedras, zēniem, 

ar sasienamu aukliņu
 jostasvietā un apdruku, 

izmēri: 104–134 cm
2 €50

TOP!Bukletā redzamās preces veikalos meklē ar TOP! zīmi

pieejams arī:

pieejami arī:



6 € Naktskrekls, 
100% kokvilna
sievietēm, 
ar 101 dalmācieša apdruku, 
izmēri: S–XXL

6 €
Pidžama, 
100% kokvilna
meitenēm, 
ar 101 dalmācieša 
apdruku, 
izmēri: 134–164 cm

7 €

Pidžama, 100% kokvilna
sievietēm, ar 101 dalmācieša apdruku, 

izmēri: S–XL

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 044554 TESTEX

Apakšbikšu komplekts, 2 gab. 
95% kokvilnas un 5% elastāna, sievietēm, 
ar 101 dalmācieša apdruku, izmēri: S–XXL

2 €50
Īszeķu komplekts, 3 pāri
ar augstu kokvilnas saturu, 
ar poliamīdu un elastānu, sievietēm, 
ar 101 dalmācieša apdruku, 
izmēri: 35–38 vai 39–42

2 €50
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4 €
Naktskrekls

ar augstu kokvilnas saturu, 
meitenēm, ar 101 

dalmācieša apdruku, 
izmēri: 134–164 cm

4 €
Naktskrekls

ar augstu kokvilnas saturu, meitenēm, 
ar volāniem plecu daļā, 

ar 101 dalmācieša apdruku, izmēri: 92–128 cm

4 €
Pidžama
zēniem, 100% kokvilnas 
T krekls un šorti 
ar augstu kokvilnas saturu, 
ar 101 dalmācieša apdruku, 
izmēri: 92–128 cm

4 €
Pidžama
zēniem, 
T krekls ar augstu 
kokvilnas saturu un 
100% kokvilnas šorti, 
ar 101 dalmācieša 
apdruku, 
izmēri: 134–176 cm

6 €

Pidžama
vīriešiem, T krekls ar augstu kokvilnas saturu 
un 100% kokvilnas šorti, 
ar 101 dalmācieša apdruku, 
izmēri: M–XXL

Pērc droši!
Preces var atgriezt 30 dienu laikā* 30



7 €

Minisvārki, 
100% kokvilna
mīksta auduma, pieguļoši, 
ar kabatām, gumiju un 
sasienamu aukliņu jostasvietā, 
izmēri: S–XXL

4 €

Minisvārki
95% kokvilnas un 
5% elastāna, 
mīksta auduma, 
pieguļoši, 
ar gumiju 
jostasvietā, 
izmēri: S–XXL

10 €
Kleita 
ar kailu plecu daļu, 
ar izšūtu volānu 
spāņu stilā 
un jostu, 
izmēri: 36–44

6 €
Kleita, 

100% 
kokvilna

ar V veida kakla 
izgriezumu, 

brīva piegriezuma 
piedurknēm, 

gumiju jostasvietā 
un apdruku, 

izmēri: 36–44

6 €
Blūze
100% viskozes, 
ar kailu plecu daļu, 
sasienamu apakšmalu 
un apdruku, 
izmēri: 36–46

7 €

Džinsa blūze, 
100% kokvilna
ar kailu plecu daļu, 
volānu pie apkakles un 
noapaļotu apakšmalu, 
izmēri: 36–46

pieejama 
arī:
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6 €
Mājas 

aromātu 
komplekts 

ar dekoratīvu būrīti, 
aromāta izkliedētājs 

ar mākslīgajiem 
ziediem, 

aromatizētā eļļa 
Lilac blossom, 

kociņi, ø 14 cm, 
augstums 20 cm

25 € Pufs 
ar velūra pārvalku un 
dekoratīvām nošuvēm un pogām, 
ø 38 cm, augstums 38 cm 

Fotorāmītis 
10 x 15 cm, 

ar sirds formas piekariņu

15 € Trīsdaļīgs augu statīvs 
metāla, krāsots, 
izmērs: 69 x 14,5 x 55,5 cm

5 €
Spilvens 
sirds formas, 
ar mākslīgās 
kažokādas pārvalku, 
izmērs: 40 x 45 cm

2 €
Kaklarota 

ar burta 
M kulonu 
un divām
 45 cm un 

50 cm 
ķēdītēm

SHHO 094418 TESTEX

2 €50

TOP!Bukletā redzamās preces veikalos meklē ar TOP! zīmi

pieejams 
arī:

pieejama 
arī:



20 €

Līdzsvara 
velosipēds
ar regulējamu stūres un 
sēdekļa augstumu, 
bērniem no 2 gadu vecuma 
ar maks. svaru 20 kg, 
10” riteņi, augstums 49 cm

38 €
Piepūšama

rotaļu atrakcija 
ar vulkāna 

ūdens smidzinātāju, 
kas pievienojams tieši 

dārza laistīšanas šļūtenei, 
nelielu slidkalniņu, 

palmām un 
lēkājamo spilvenu, 

izmērs: 265 x 104 x 265 cm, 
bērniem no 2 gadu vecuma

10 € Milzu burbuļu komplekts 
3 burbuļu apļi, paplāte šķidrumam, 
ø 40,5 cm, un šķidruma pudele, 500 ml, izvēlei 
2 dažādu krāsu komplekti, bērniem no 3 gadu vecuma

10 €
Lelle

ar piepūšamu 
fl amingo vai gulbja 

formas riņķi, 
augstums 23 cm

TIKAI
TAGAD

pieejams 
arī:

pieejama 
arī:

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 PĀRDOŠANAS PIRMAJĀ DIENĀ. 

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

VAIRĀK 
PAR MAZĀK... 
KATRU DIENU


