
2 €50

Bikini komplekts, 
2 gab.
biksītes, svītrainas, 
rozā vai pelēkas, 
vai vienkrāsainas 
ar mežģīni, 
zilas vai melnas, 
izmēri: S–XXL 4 €

Krūšturis
universāls, svītrains, 
rozā vai pelēks, 
izmēri: 75A–85D, 
vai balconette tipa, 
vienkrāsains zils 
vai melns ar mežģīni, 
izmēri: 75A–85D

TOP!
pieejamas arī:
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VAIRĀK PAR MAZĀK... KATRU DIENU

Apakšveļas
kolekcija



2 €50

2 €

Biksītes
bikini, 

ar mežģīni, 
izmēri: 
S–XXL

4 €

Krūšturis 
balconette tipa, 

polsterēts, 
ar mežģīni, 

izmēri: 
75A–85D

Biksītes 
ar mežģīni, ar pazeminātu vidukli, rozā, 

izmēri: S–XXL, vai ar paaugstinātu vidukli, 
zaļas, izmēri: S–XL

5 €
Krūšturis 
polsterēts, 
ar mežģīni, 
balconette tipa, 
rozā vai 
ar mežģīni, 
universāls, zaļš, 
izmēri: 75A–85D

2 €
 no

Biksītes
ar pazeminātu vidukli, 
vienkrāsainas, 
izmēri: S–XXL, – 2,50 €, 
ar pazeminātu vidukli un mežģīni, 
izmēri: S–XXL, – 2 €, 
vai ar paaugstinātu vidukli, 
ar mežģīni, izmēri: S–XL, – 2 € 2 €

 no

Biksītes
ar pazeminātu vidukli
un mežģīni, izmēri: S–XXL, – 2 €,
komplekts, 2 gab., bikini,
izmēri: S–XXL, – 2,50 €,
brazīliešu piegriezuma,
ar mežģīni, izmēri: S–XXL, – 2 € 2 €

Biksītes
ar pazeminātu vidukli
un mežģīni, izmēri: S–XXL, – 2 €,
brazīliešu piegriezuma,
ar mežģīni, izmēri: S–XXL, – 2 €,
vai ar paaugstinātu vidukli,
ar mežģīni, izmēri: S–XL, – 2 €
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7 €

2 €50

2 €50

2 €50

Tops
95% kokvilnas un 
5% elastāna vai 

5% viskozes, 
vienkrāsains, 
izmēri: S–XXL

T krekls 
100% kokvilnas vai 90% kokvilnas 
un 10% viskozes, sievietēm, 
ar apdruku, izmēri: S–XXXL

6 €
Krekls 
sievietēm, ar apdruku, 
izmēri: S–XXL

T krekls, 
100% kokvilna
vīriešiem, 
ar Superman apdruku, 
izmēri: M–XXL

10 € Treniņbikses 
ar augstu kokvilnas saturu, vīriešiem, 
svītrainas, ar kabatām ar rāvējslēdzēja 
aizdari un apmali visas bikšu 
staras garumā, izmēri: M–XXL

Džinsa 
legingi 
ar augstu 
kokvilnas saturu, 
ar elastānu, 
ar savilkumu 
jostasvietā, 
izmēri: 36–44

T krekls 
95% kokvilnas un 5% viskozes, 

vīriešiem, vienkrāsains, izmēri: M–XXXL

7 €

pieejams arī:

  

pieejams arī:

TOP!Bukletā redzamās preces veikalos meklē ar TOP! zīmi



7 €

4 €
T krekls 

100% 
kokvilna

zēniem, 
ar Minions

apdruku, 
izmēri: 

104–134 cm

4 €
T krekls, 
100% 
kokvilna
meitenēm, 
ar L.O.L. Surprise!
apdruku, 
izmēri: 
104–134 cm

4 €
Šorti, 
100% 

kokvilna
zēniem, 

ar kabatām 
un sasienamu 

aukliņu 
jostasvietā, 

ar Minions
apdruku, 

izmēri: 
104–134 cm

Jaka ar 
kapuci, 

100% 
kokvilna*

zēniem, ar 
rāvējslēdzēju, 

ar Minions
apdruku, 

izmēri: 
104–134 cm
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4 
T krekls 

100% 
kokvilna

ar 
apdruku, 

104–134 cm



7 €

5 €
T krekls,

100% kokvilna
meitenēm, 

ar divpusējiem 
spīdumiem un 

Looney Toones
apdruku, 

izmēri: 104–134 cm

5 €
Legingi 
95% kokvilnas 
un 5% elastāna, 
meitenēm, 
ar tīklauduma 
ielaidumiem 
un Looney Toones
apdruku, 
izmēri: 
134–170 cm

4 € Šorti, 100% kokvilna
zēniem, ar kabatām, viduklī sasienamu 
aukliņu un Space Jam: A New Legacy
apdruku, izmēri: 134–170 cm

Treniņbikses
satur kokvilnu, zēniem, 

ar kabatām, 
viduklī sasienamu 

aukliņu un 
Space Jam: 

A New Legacy apdruku, 
izmēri: 134–170 cm

4 €
T krekls 
100% kokvilnas vai 
ar augstu kokvilnas 
saturu, zēniem, ar 
Space Jam: A New Legacy 
A New Legacy apdruku, 
izmēri: 104–134 cm

5 €T krekls, 100% kokvilna
zēniem, ar Space Jam: 
A New Legacyapdruku, 

izmēri: 134–170 cm

Apskati jaunumus un sniedz atsauksmes
FACEBOOK.COM

/PEPCOLV

KINOTEĀTROS 
NO 16. JŪLIJA!

zēniem, ar Space Jam: 
A New Legacy

izmēri: 134–170 cm



2 €50

1 €30

1 €30

1 €30

1 €30

Suka 
stūru un malu tīrīšanai, 
ar caurspīdīgu rokturi  

Suka pudeļu tīrīšanai
ar caurspīdīgu rokturi 
un cilpiņu uzkarināšanai

Mazgāšanas suka
ar caurspīdīgu rokturi 
un cilpiņu uzkarināšanai

Salokāma kārba
izmērs: 20 x 20 x 20 cm

4 €
Grozs  
universāls, ar vāku, 
ø 17 cm, augstums 13 cm

Atkritumu 
tvertne 
šķirošanai
ar rokturi, papīram, 
stiklam vai 
plastmasai, 
tilp. 10 l

pieejama arī:

plastmasai

stiklam

papīram

piedāvājumi spēkā no 01.07.2021. līdz 14.07.2021.VAIRĀK PAR MAZĀK... KATRU DIENU



6 €

2 €50

2 €50

2 €50

7 €

2 €
Zobu suku 
trauks 
keramikas, 
ar reljefu rakstu

Ziepju 
dozators 
keramikas, 
ar reljefu rakstu

5 € Spogulis 
stāvošs, ar ģeometrisku pamatni, 
izmērs: 15 x 10 x 16 cm

Maza 
atkritumu tvertne  
ar kronšteina vāku, 
ø 13 cm, augstums 12 cm,  
tilp. 1,5 l

Trauks vates plāksnītēm  
ar dimantu rakstu, 

ø 10 cm, augstums 18 cm

Vannas istabas svari*  
stikla, maks. svars 180 kg, 
baterijas iekļautas komplektā

Vannas istabas plaukts* 
metāla, piekarināms, 
uzstādāms ar piesūcekņiem, 
izmērs: 31 x 29 cm     

*Prece pieejama noteiktos veikalos.

Apskati jaunumus un sniedz atsauksmes
FACEBOOK.COM

/PEPCOLV



2 €50

5 €
Vannas istabas 

paklājiņš 
izmērs: 50 x 80 cm 

 
• uzsūcoši, 

mīksti un pūkaini, 
pateicoties 

augstajam 600 gsm 
blīvumam

• elegantas mirdzošas svītras
• modernas krāsas, 

kas tos padara 
piemērotus ikvienai 

vannas istabai

5 €
Vannas 
dvielis, 

100% 
kokvilna

blīvums 
600 gsm, 

gaiši rozā, 
tumši rozā, 

zils vai 
pelēks, 
izmērs: 

70 x 140 cm

Vannas dvielis, 100% kokvilna
 blīvums 600 gsm, gaiši rozā, 

tumši rozā, zils vai pelēks, 
izmērs: 50 x 100 cm

TOP!

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

13.HPK.33690 HOHENSTEIN HTTI


