
7 €

Džemperis
mīksta adījuma, ar dekoratīvu 

kakla izgriezumu un apmalīti 
apakšmalā un piedurkņu galos, 

ideāli piemērots rudenim, 
dažādas krāsas, 

izmēri: S–XXL

TOP!

Modē 
mīksti materiāli!  

pieejams 
arī:

Piedāvājumi spēkā no 02.09.2021. līdz 15.09.2021. Preču skaits ierobežots.

VAIRĀK PAR MAZĀK... KATRU DIENU



10 €

7 €

10 €
7 €

7 €

Džemperis 
mīksta, jauka adījuma, 
ar augsto nolokāmo 
apkaklīti un apmalīti 
apakšmalā un 
piedurkņu galos, 
izmēri: S–XXL

Jaka 
mīksta adījuma, ar V veida 
kakla izgriezumu un apmalīti 
apakšmalā un piedurkņu galos, 
izmēri: S–L

Džinsa legingi 
ar augstu kokvilnas saturu 
un elastānu, ar vīlēm priekšpusē, 
izmēri: 36–44

Džemperis
mīksta adījuma, 

ar dekoratīvu 
kakla izgriezumu 

un apmalīti apakšmalā 
un piedurkņu galos, 

ideāli piemērots rudenim, 
dažādas krāsas, 

izmēri: S–XXL

Džemperis 
šenila, rupja adījuma, ar rombiņu 

ažūru, apmalīti apakšmalā un 
piedurkņu galos, izmēri: S–XXL

piedāvājumi spēkā no 02.09.2021. līdz 15.09.2021.VAIRĀK PAR MAZĀK... KATRU DIENU

pieejama
arī:

pieejams 
arī:

    

ĻOTI 
MĪKSTA

DEKORATĪVS 
KAKLA 

IZGRIEZUMS

MĪKSTS 
UN ĒRTS



6 €

5 €

10 € 5 €

12 €

Kleita 
100% viskozes, ar V veida kakla izgriezumu, 
pogām priekšpusē, volānu apakšmalā 
un apdruku, izmēri: 36–44

Krekls, 100% kokvilna 
ar V veida kakla izgriezumu,

 pagarinātu mugurpusi 
un apdruku, izmēri: S–XXXL

Krekls 
95% kokvilnas un 5% elastāna, 

ar uzrotāmām piedurknēm 
un pagarinātu mugurpusi, 

vienkrāsains, izmēri: S–XXXL

Minisvārki 
ar augstu viskozes 
saturu un elastānu, 
ar pogām priekšpusē, 
izmēri: S–XXL

Džinsi 
ar augstu kokvilnas saturu 
un elastānu, ar kabatām 
un nodiluma efektu ceļgalos, 
izmēri: 36–44

TOP!Bukletā redzamās preces veikalos meklē ar TOP! zīmi



6 €
10 €

12 €

12 €

7 €

2 €30

Pidžama
tops ar reljefu 

apdruku, 
mīksts, 

bikses ar 
mirdzošu 
apdruku, 

izmēri: S–XL

Naktskrekls, 
100% kokvilna

ar reljefu apdruku, 
mīksts, izmēri: S–XXL

Pidžama, 
100% kokvilna
tops ar reljefu apdruku, 
mīksts, bikses ar mirdzošu 
apdruku, izmēri: S–XL

Īszeķes, 3 pāri 
organiskās kokvilnas, 
ar elastānu, vienkrāsainas, 
izmēri: 35–38 vai 39–42

Halāts 
mīksta fl īsa, 
ar kabatām 
un jostu, ar baltu 
punktiņu apdruku, 
izmēri: S–XL

Pidžama, 
100% kokvilna

tops ar sasienamu 
apakšmalu, ar Mikipeles 

un Minnijas apdruku, 
punktotas bikses, 

izmēri: S–XL
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10 €

10 €

4 €

5 €

7 €

Džemperis 
meitenēm, mīksta adījuma, 

ar imitētu augsto apkaklīti un apmalīti 
apakšmalā un piedurkņu galos, 

izmēri: 134–170 cm

Jaka ar kapuci 
meitenēm, no mīkstas un pūkainas 

šenila dzijas, ar apdruku, ar apmalīti 
apakšmalā un piedurkņu galos, 

izmēri: 134–170 cm

Džemperis
meitenēm, mīksta, rupja adījuma, 
ar strukturētu rakstu un apmalīti 
apakšmalā un piedurkņu galos, 
izmēri: 134–170 cm

Legingi 
95% kokvilnas 

un 5% elastāna, 
meitenēm, ar apdruku 

visas kājas garumā, 
izmēri: 134–170 cm

Krekls, 
100% 

kokvilna
meitenēm, 
ar apmalīti 

apakšmalā un 
piedurkņu 

galos, 
ar apdruku, 

izmēri: 
134–170 cm

Apskati jaunumus un sniedz atsauksmes
FACEBOOK.COM

/PEPCOLV



7 €

7 €

2 €50

2 €50

2 €50

Kleita 
meitenēm, 
ar spīdumu 
sirdi priekšpusē 
un divkārtu 
tilla svārkiem, 
izmēri: 
104–134 cm

Jaka, 100% kokvilna 
meitenēm, ar dekoratīvu rakstu plecu daļā, 

pogājama, ar aplikāciju uz kabatas, izmēri: 98–134 cm

Krekls ar garām 
piedurknēm, 100% kokvilna
ar volāniem piedurkņu galos 
un apdruku, izmēri: 104–134 cm

Legingi 
95% kokvilnas 
un 5% elastāna, 
meitenēm, 
ar apdruku, 
izmēri: 
98–134 cm

Legingi 
95% kokvilnas 

un 5% elastāna, 
meitenēm, 

ar apdruku, 
izmēri: 

98–134 cm
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5 €

3 €

7 €

7 €

7 €

Džemperis, 
100% kokvilna 
zēniem, svītrains, 
izmēri: 104–134 cm

Džinsi
ar augstu kokvilnas saturu 
un elastānu, zēniem, 
ar kabatām, uzrakstiem 
uz kabatas un 
uzrotāmiem bikšu galiem, 
izmēri: 104–134 cm

Bikses
98% kokvilnas un 

2% elastāna, 
zēniem, 

ar kabatām, 
ar apdruku 

uz starām ar 
uzrotāmiem 

galiem, 
izmēri: 

104–134 cm

Krekls ar garām 
piedurknēm, 
100% kokvilna
zēniem, ar joslām 
uz piedurknēm, uz kurām 
ir uzraksti, ar apdruku, 
izmēri: 104–134 cm

Džinsa krekls 
ar augstu kokvilnas 
saturu un elastānu, 

zēniem, ar kabatām, 
izmēri: 104–134 cm

Pērc droši!
Preces var atgriezt 30 dienu laikā* 30



6 €

4 €

4 €
4 €

5 €

5 €

2 €50

Džinsi 
kokvilnas, 
ar elastānu, 
zēniem, 
ar izšuvumu 
un nokarenām 
dzīvnieka 
austiņām, 
izmēri: 74–98 cm

Kleita, 
100% kokvilna
meitenēm, 
ar volāniem 
plecu daļā, 
vienu pogu 
aizmugurē, 
ar ziedu 
apdruku, 
izmēri: 
74–98 cm

Bodijs, 
100% kokvilna
fl aneļa, zēniem, pogājams, 
rūtains, ar kabatu, 
izmēri: 62–92 cm

Bodijs, 100% kokvilna
meitenēm, ar aizdari sānos, 
volānu pie kakla izgriezuma, 
gar aizdari un uz piedurknēm, 
ar apdruku, izmēri: 62–92 cm

Silikona 
krūšautiņš 
ar ietilpīgu kabatu, 
regulējamu aizdari 
un apdruku, 
universāla 
izmēra

Grabulītis 
atslēgas formas

Krekls, 
100% kokvilna

zēniem, rūtains, 
izmēri: 74–98 cm

pieejama
arī:

pieejams 
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

Certi� ed by 
CERES 0532

‘organic’


