
5 €
Dvielis 
mikrošķiedras, 
salokāms, ar gumiju, 
izmērs: 90 x 180 cm

4 €Pludmales dvielis  
ar apdruku, 

izmērs: 86 x 170 cm

TOP!

pieejams 
arī:

    

pieejams 
arī:

    

Piedāvājumi spēkā no 17.06.2021. līdz 30.06.2021. Preču skaits ierobežots.

VASARAS 
KOLEKCIJA

VAIRĀK PAR MAZĀK... KATRU DIENU



7 €

6 € Peldriņķis
piepūšams, fl amingo, gulbis, 
lama vai vienradzis, 
ar mirdzumiem, ø 102–104 cm, 
bērniem no 3 gadu vecuma  

20 €
Peldbaseins
piepūšams, izmērs: 260 x 175 cm, 
bērniem no 6 gadu vecuma

Peldbaseins 
piepūšams, ar Minnijas 
vai Zirnekļcilvēka apdruku, 
ø 120 cm, augstums 22 cm, 
bērniem no 3 gadu vecuma  

5 €
Peldmatracis
piepūšams, 
ar varavīksnes rakstu, 
izmērs: 183 x 69 cm

10 €
Trīskārtīgs peldbaseins
piepūšams, ar varavīksnes rakstu, 
ø 152 cm, augstums 30 cm, 
bērniem no 3 gadu vecuma  

Peldmatracis
piepūšams, ananass, 

izmērs: 154 x 88 x 21 cm, 
vai arbūzs, izmērs: 180 x 90 cm, 

pusaudžiem no 14 gadu vecuma  

7 €

pieejams 
arī:

piedāvājumi spēkā no 17.06.2021. līdz 30.06.2021.VAIRĀK PAR MAZĀK... KATRU DIENU



2 €50

Ziepju burbuļu 
pūšanas 
šķidrums
tilp. 1 l

Ūdens pistole
garums 68 cm, 

bērniem no 3 gadu vecuma

4 € Futbolbumba 
divslāņu

10 €
Futbola vārti
dārza, platums 120 cm, 
augstums 80 cm, 
dziļums 40 cm, 
bērniem no 3 gadu 
vecuma

5 €
Ūdens baloni, 
300 gab. 
tvertne ar sūkni, 
dažādas krāsas5 €

2 rakešu 
komplekts
ar mīkstu dzīvnieka formas 
želejas bumbiņu un 
elastīgu sietu 
bumbiņas šaušanai

7 €

TOP!Bukletā redzamās preces veikalos meklē ar TOP! zīmi

pieejamas 
arī:



4€

 no

Pludmales paklājs
ar ērtiem rokturiem un 
stiprinājumu, ar apdruku,
1 personai, 4 raksti, 
izmērs: 90 x 180 cm – 4 €, 
vai 2 personām, 2 raksti, 
izmērs: 150 x 200 cm – 6 €

2 €
Pudele
ar ieliktni 
augļiem, 
tilp. 700 ml

23 €
 no

Ceļojumu koferis
ABS, ar 4 ritentiņiem, 
kas griežas par 360°, 

ar šifra slēdzi, oderi, iekškabatu, 
iekšējām krusteniskām siksnām 

un izvelkamu rokturi, 
S – 48 x 35 x 22,5 cm, tilp. 37,8 l, – 23 €, 

M – 58,5 x 41 x 25,5 cm, tilp. 61,2 l, – 33 €, 
L – 68,5 x 47 x 28,5 cm, tilp. 91,8 l, – 38 €

4 €
Ceļojumu spilvens
mīksts, ar spiedpogu, 
ar apdruku vienē pusē un
vienkrāsains otrā pusē

17 
no

€

Ceļojumu koferis 
EVA, ar rāvējslēdzējiem, 
palielināms, 
ar 2 ritentiņiem, 
šifra slēdzi, priekšējām 
un iekšējām kabatām 
un izvelkamu rokturi, 
S – 45,5 x 32 x 21 cm, 
tilp. 30 l, – 17 €, 
M – 56 x 37 x 23 cm, 
tilp. 47 l, – 20 €, 
L – 66,5 x 42 x 25 cm, 
tilp. 69 l, – 25 €

2 €

Ceļojuma 
tvertnes 

maciņā ar apdruku 
un rāvējslēdzēju, 

4 pudeles, tilp. 100 ml, 
un 3 tvertnes, tilp. 10 ml ar šifra slēdzi

pieejama 
arī:

    

pieejams 
arī:

    

90 x 180 cm
pieejams 

arī:
        

pieejamas 
arī:

    

150 x 200 cm
pieejams 

arī:

   

pieejams 
arī:

pieejams pieejams pieejams pieejams 
arī:
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2 €50

4 €
Liekšķere 
un slotiņa 
slotiņa ar cilpu 
uzkarināšanai, 
ērtu silikona rokturi 
un neslīdošu, 
putekļdrošu 
pārklājumu 
un liekšķere 
ar zobiņiem 
slotiņas tīrīšanai

Suka ar dozatoru 
ar gumijas pogu 
šķidruma izlaišanai, 
ērti lietojama 

5 €
Slota 

ar cilpu uzkarināšanai, 
ērtu silikona rokturi 

un neslīdošu, 
putekļdrošu pārklājumu

Filo CURVER grozs
ideāli piemērots 
vannas istabas piederumiem, 
mājas organizēšanai, 
ar rokturiem, 
tilp. 3,5 l – 2 €, 
tilp. 12 l – 4 €, 
tilp. 30 l – 7 €

2 €
 no

Suka
ar cilpu uzkarināšanai, 

ērtu silikona rokturi un neslīdošu, 
putekļdrošu pārklājumu, 

traukiem – 1,30 €, 
šaura, pudelēm – 1,30 €, 
gara, universāla – 1,80 €

1 
no

€

30

   

Apskati jaunumus un sniedz atsauksmes
FACEBOOK.COM

/PEPCOLV



2 €50

1 €30

1 €80

1 €80

Pidžama, 
100% kokvilna
meitenēm, 
punktains tops 
ar mirdzošu apdruku 
un punktaini šorti, 
izmēri: 92–128 cm3 €

Pidžama, 
100% 
kokvilna
meitenēm, 
tops ar apdruku 
un šorti ar 
zvaigznīšu rakstu, 
izmēri: 134–164 cm

Pēdiņas, 3 pāri 
ar augstu kokvilnas saturu, 

meitenēm, komplektā 
dažādi dizaini, izmēri: 23–30

Biksītes, 100% 
kokvilna, 3 gab. 
meitenēm, ar apdruku, 
komplektā dažādi dizaini, 
izmēri: 134–164 cm

SHGO 045544 TESTEX14.HCN.50033 HOHENSTEIN HTTI

Biksītes, 100% kokvilna, 3 gab. 
meitenēm, ar apdruku, komplektā dažādi dizaini, 

izmēri: 92–128 cm

*Prece pieejama noteiktos veikalos.

SHGO 045544 TESTEX

Zeķītes, 3 pāri* 
ar augstu kokvilnas saturu, 
meitenēm, komplektā 
dažādi dizaini, izmēri: 31–381 €30

piedāvājumi spēkā no 17.06.2021. līdz 30.06.2021.VAIRĀK PAR MAZĀK... KATRU DIENU



2 €50 2 €502 €

5 €
Naktskrekls 
98% kokvilnas 
un 2% viskozes, 
ar metālisku apdruku,
izmēri: S–XXL

4 €
Pidžama
tops, 100% kokvilna, 
ar mirdzošu apdruku, 
un šorti, 98% kokvilnas 
un 2% viskozes, 
vienkrāsaini, 
izmēri: S–XL

Pidžama, 
100% kokvilna
zēniem, T krekls 
ar apdruku un 
vienkrāsaini šorti, 
izmēri: 92–128 cm

3 €Pidžama, 100% kokvilna
zēniem, tops ar apdruku un 

vienkrāsaini šorti, izmēri: 134–176 cm

4 €Šortiņi, 2 gab.  
95% kokvilnas un 5% elastāna, 

zēniem, ar platu gumiju, 
ar apdruku, izmēri: 92–128 cm

Šortiņi
95% kokvilnas un 

5% elastāna, zēniem, 
ar platu, 

apdrukātu gumiju, 
izmēri: 134–164 cm

17.HCN.25884  HOHENSTEIN

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

TOP!Bukletā redzamās preces veikalos meklē ar TOP! zīmi



2 €50

2 €50

5 €

Krūšturis
polsterēts, 
ar mežģīnēm, 
izmēri: 
70B–85D

4 €
Biksītes, 2 gab.
ar mežģīņu aizmuguri, 
izmēri: S–XXL

5 €
Krūšturis

sporta, 
ar pildījumu, 

vienrkāsains, 
izmēri: S–XL

4 €
Biksītes, 

2 gab.
sporta, 

vienkrāsainas, 
izmēri: S–XXL

Biksītes, 2 gab. 
95% kokvilnas un 5% elastāna, 

ar mežģīnes jostasvietu, 
vienkrāsaini, izmēri: S–XXL

Biksītes, 2 gab.
95% kokvilnas un 5% elastāna, 
ar platu gumiju, vienkrāsainas,
izmēri: S–XXL

20.HCN.18733, HOHENSTEIN HTTI  

20.HCN.18733, HOHENSTEIN HTTI

pieejams 
arī:

pieejams 
arī:

pieejamas 
arī:

pieejams 
arī:
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7 €

7 €

4 €
T krekls, 
100% 
kokvilna
ar ovālu 
apakšmalu, 
izmēri: S–XXXL

10 €
Džinsi
ar augstu 
kokvilnas saturu 
un elastānu, 
ar kabatām, 
izmēri: 34–44

2 €
T krekls 
ar augstu 
kokvilnas saturu, 
vienkrāsains, 
izmēri: S–XXXL

12 €
Džinsi
ar augstu 
kokvilnas saturu 
un elastānu, 
ar kabatām 
un jostu, 
izmēri: 36–44

5 €

Šorti
100% viskoze, ar gumiju 
un sasienamu aukliņu 
jostasvietā, kabatām un 
mežģīnes apdari galos, 
izmēri: 34–42

Soma 
ar dekoratīvu pušķīti, 
oderi un 
magnēta aizdari, 
izmērs: 43 x 37 cm

Šorti
100% viskoze, ar gumiju 

un sasienamu aukliņu
 jostasvietā, kabatām 

ar rāvējslēdzēju un 
uzrotītiem galiem, 

izmēri: 34–42

2015OK0963 AITEX

15.HBD.72729 HOHENSTEIN-36-44

Pērc droši!
Preces var atgriezt 30 dienu laikā* 30



1 €80

4 €

Šorti
sievietēm, ar kabatām, 
gumiju un sasienamu aukliņu 
jostasvietā, neona krāsā, 
izmēri: 34–42

3 €
Tops
95% organiskās kokvilnas un 5% elastāna, sievietēm, 
vienlrāsains, dzeltens, zaļš, oranžs, zils vai tumši zils, 
izmēri: S–XXL

4 €
Tops
vīriešiem, 
basketbola stila, 
ar apdruku, 
izmēri: M–XXL

5 €

Šorti
vīriešiem, 
basketbola 
stila, 
ar apdruku, 
izmēri: M–XXL

10 €
Bikses
55% lina, sievietēm, ar kabatām, 
gumiju un sasienamu aukliņu 
jostasvietā, svītrainas, izmēri: 36–44

5 € Tops, 
100% kokvilna 
vīriešiem, trīskrāsains, 
ar apdruku, izmēri: M–XXL

Iešļūcenes*
vīriešiem, 

ar apdruku, 
izmēri: 40–46

*Prece pieejama noteiktos veikalos.

pieejami 
arī:
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2 €50

2 €50

2 €50

2 €50

4 €

Šorti, 
100% kokvilna

zēniem, ar kabatām un sasienamu 
aukliņu jostasvietā, trīskrāsaini, 
ar apdruku, izmēri: 104–134 cm

T krekls, 
100% kokvilna 
meitenēm, ar apdruku, 
izmēri: 98–134 cm

4 €
Šorti, 
100% kokvilna
zēniem, ar kabatām 
un sasienamu 
aukliņu jostasvietā, 
ar apdruku, 
izmēri: 104–134 cm

T krekls, 
100% 
kokvilna
zēniem, 
ar apdruku, 
izmēri: 
98–134 cm

5 €

Kleita
meitenēm, 100% kokvilnas 

augšdaļa ar spīdīgu aplikāciju, 
tilla svārku daļa ar oderi, 

izmēri: 104–134 cm

Legingi
95% kokvilnas 

un 5% 
elastāna, 

meitenēm, 
ar apdruku, 

izmēri: 
98–134 cm

T krekls, 100% kokvilna 
meitenēm, ar savilkumu 
pie kakla izgriezuma un 
piedurkņu galos, ar apdruku, 
izmēri: 98–134 cm

2020OK1265AITEX

TOP!Bukletā redzamās preces veikalos meklē ar TOP! zīmi

pieejams 
arī:

pieejami 
arī:

pieejami 
arī:

pieejams 
arī:



Tikai šobrīd noteikti apģērbi, 
apakšveļa, vannas istabas, 

dzīvojamās istabas, virtuves un 
ēdamistabas aksesuāri pieejami 

par samazinātām cenām.
Piedāvājumi spēkā no 22.06.2021. Preču daudzums ierobežots.

līdz

IZPĀRDOŠANA
SALE

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


