
5 €
Džemperis 
mīksta adījuma, 
ar V veida kakla izgriezumu 
un ovālu apakšmalu, 
izmēri: S–XXXL

5 €
Džemperis 
mīksta adījuma, 
ar V veida 
kakla izgriezumu, 
savilkumu uz 
piedurknēm un 
sasienamu aukliņu 
apakšmalā, 
izmēri: S–XXXL

10 €
Džinsi 
kokvilnas, ar elastānu, 
pieguļoši, izmēri: 36–44

Izvēlies komfortu!

TOP!

pieejams
arī:

Piedāvājumi spēkā no 07.10.2021. līdz 20.10.2021. Preču skaits ierobežots.

sajūti kvalitāti,
 iemīli cenu



7 €

4 €
Legingi 
ar pogām pie kabatām, 
ar siltu oderi,  
vienkrāsaini, izmēri: S–XXL

7 €

Krekls
100% viskozes, 
pogājams, 
ar apkaklīti, 
krūškabatu 
un apdruku, 
izmēri: 36–46

Legingi
95% kokvilnas un 
5% elastāna, 
vienkrāsaini, 
izmēri: S–XXL

9 €

Džinsa svārki
ar augstu kokvilnas saturu 
un elastānu, ar platu gumiju, 
savilkumu jostasvietā, 
pogām un kabatām aizmugurē, 
izmēri: S–XXL

10 €

Džemperis
mīksta, silta adījuma, 
ar reljefu rakstu un 
sasienamu aukliņu 
pie kakla izgriezuma, 
izmēri: S–XXL

5 €
Džemperis
mīksta adījuma, 

ar svītrainām 
piedurknēm, 

izmēri: S–XXXL

pieejams 
arī:

pieejams 
arī:

piedāvājumi spēkā no 07.10.2021. līdz 20.10.2021.
sajūti kvalitāti, 
 iemīli cenu



7 €

7 €

15 €
Jaka
sievietēm, 
mīksta un silta, 
ar dekoratīvu 
apmalīti 
piedurkņu galos 
un apakšmalā, 
svītraina, 
izmēri: S–L

5 €
Treniņbikses
95% kokvilnas un 5% elastāna, 
ar kabatām un sasienamu 
aukliņu jostasvietā, 
vienkrāsainas, izmēri: S–XXL

6 € T krekls ar garām 
piedurknēm
95% kokvilnas un 5% elastāna, 
sievietēm, garš, ar ovālu apakšmalu, 
vienkrāsains, izmēri: S–XXXL

7 €

Jaka ar kapuci
mīksta fl īsa, ar lielu kabatu 
priekšpusē, vienkrāsaina, 
izmēri: S–XXL

Jaka ar 
kapuci
ar lielu kabatu 
priekšpusē, 
vienkrāsaina, 
izmēri: 
M–XXL

Treniņbikses
ar sasienamu aukliņu 
jostasvietā, izmēri: M–XXL

pieejama 
arī:

    

pieejamas
arī:

    

TOP!Bukletā redzamās preces veikalos meklē ar zīmi



2 €

2 €50

2 €50

5 €
Krūšturis
universāls, 
ar metāliska pavediena 
cauraustām mežģīnēm,
izmēri: 75A–85D

Biksītes
ar metāliska pavediena 
cauraustām mežģīnēm, 
izmēri: S–XL

5 €
Krūšturis*
“bralette” stila, 
ar skaistu mežģīni 
uz plecu lencītēm 
un apakšmalā, 
izmēri: S–XL

Biksītes*
ar mežģīņu volānu, 
izmēri: S–XXL

10 €
Bodijs
mežģīņu, ar mīkstām 
krūšu bļodiņām, izmēri: S–XL

Biksītes*
bikini, ar platu mežģīni, melnas, 
izmēri: S–XXL, brazīliešu stila biksītes, 
ar platu mežģīni, 
sarkanas, izmēri: S–XXL, 
vai stringa biksītes, sarkanas, 
ar mežģīni, izmēri: S–XL

*P
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piedāvājumi spēkā no 07.10.2021. līdz 20.10.2021.
sajūti kvalitāti, 
 iemīli cenu



5 €

2 €50

2 €50

2 €50

Bikini 
biksītes, 

2 gab.*
95% kokvilnas 

un 5% elastāna, 
ar mežģīņu 

apmalīti,
izmēri: S–XXL

Krūšturis*
“bralette” stila, 

ar skaistu mežģīni 
uz plecu lencītēm 

un apakšmalā, 
izmēri: S–XL

Biksītes*
ar mežģīņu 

volānu, 
izmēri: S–XXL

5 €
Krūšturis*
krūtis paceļošs, mežģīņu, 
izmēri: 75A–85D

10 € Bodijs*
mežģīņu, ar polsterētām 
krūšu bļodiņām, izmēri: S–XL

Šortiņi*
ar mežģīni, S–XL 

*P
re

ce
 p

ie
ej

a
m

a
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ot
ei

kt
os

 v
ei

ka
lo

s.

Apskati jaunumus un sniedz atsauksmes
@pepcolvfacebook.com

/pepcolv

BEGO 064655 by TESTEX 



5 €
T krekls ar garām 
piedurknēm, 100% kokvilna
zēniem, ar Batman apdruku, 
izmēri: 134–170 cm

9 €

Krekls, 
100% kokvilna
zēniem, 
ar Batman apdruku, 
izmēri: 134–170 cm

9 €

Treniņbikses, 
100% kokvilna

zēniem, ar kabatām 
un sasienamu 

aukliņu jostasvietā, 
ar Batman apdruku, 

izmēri: 134–170 cm

5 €
Treniņbikses, 
100% kokvilna
zēniem, ar kabatām un 
sasienamu aukliņu jostasvietā, 
vienkrāsainas, izmēri: 134–170 cm

4 € T krekls ar garām piedurknēm, 
100% kokvilna
zēniem, ar Batman apdruku, 
izmēri: 104–134 cm

piedāvājumi spēkā no 07.10.2021. līdz 20.10.2021.
sajūti kvalitāti, 
 iemīli cenu



7 €

7 €

2 €

T krekls 
ar garām 

piedurknēm, 
100% 

kokvilna
meitenēm, 

ar apdruku, 
izmēri: 

134–170 cm

10 € Džemperis, 
100% 
kokvilna
meitenēm, ar biezu 
adījuma rakstu, 
izmēri: 134–170 cm

5 €
Legingi
95% kokvilnas un 
5% elastāna, 
meitenēm, 
ar siltu oderi,
ar platām svītrām 
visā kāju garumā 
un apdruku, 
izmēri: 134–170 cm

Džinsi*
99% kokvilnas 
un 1% elastāna,
meitenēm, 
ar kabatām, 
izmēri: 104–134 cm

5 €
Krekls
kokvilnas, meitenēm, 
ar spīdīgiem 
elementiem 
un apdruku, 
izmēri: 104–134 cm

4 €
Legingi
95% kokvilnas 
un 5% elastāna, 
meitenēm, 
ar apdruku, 
izmēri: 104–134 cm

Krekls, 
100% kokvilna*

meitenēm, 
ar Minnijas apdruku, 

izmēri: 134–170 cm

6 €
Jaka ar 
kapuci, 
100% kokvilna
zēniem, 
ar Jurassic World 
apdruku, 
izmēri: 104–134 cm

*Prece pieejama noteiktos veikalos.

pieejami 
arī:

pieejami
arī:

TOP!Bukletā redzamās preces veikalos meklē ar zīmi



4 €

1 €80

Treniņbikses, 100% kokvilna
zēniem, ar kabatām un sasienamu aukliņu 
jostasvietā, vienkrāsainas, izmēri: 98–134 cm

2 €
T krekls 

ar garām 
piedurknēm
100% kokvilnas vai 

90% kokvilnas un 
10% viskozes, zēniem, 
ar Halovīna apdruku, 

izmēri: 104–134 cm

Džemperis*
meitenēm, 
ar aplikāciju un 
spīdīgiem elementiem, 
izmēri: 104–134 cm

4 €
T krekls ar garām 
piedurknēm
100% kokvilnas 
vai ar augstu 
kokvilnas saturu, 
meitenēm, 
ar Paw Patrol apdruku, 
izmēri: 104–134 cm

Halovīna 
galvas lente
dažādi dizaini, 
izmērs: 23 x 13 cm, 
25,5 x 16 cm

1 €
Halovīna 
maska
dažādi dizaini, 
universāla izmēra

*Prece pieejama noteiktos veikalos.

7 €

pieejama
arī:

piedāvājumi spēkā no 07.10.2021. līdz 20.10.2021.
sajūti kvalitāti, 
 iemīli cenu

17.HIN.01958 HOHENSTEIN HTTI



7 €

 no

1 €30

2 €50

2 €50

1 €50

1 €
Halovīna 
laterna
papīra, ø 20,5 cm

Halovīna tērps
bērniem, dinozaura 
apmetnis ar kapuci, 
sikspārņa apmetnis 
vai kleita ar skeleta 
vai zirnekļu tīkla 
apdruku, 
izmēri: 
3–8 gadi

Halovīna roka 
saldumiem
2 veidu, 
izmērs: 15 x 54 x 4 cm

Halovīna rotājumi*
keramikas, tējas svecēm, ķirbis, 2 dizaini, 
ø 11,5 cm, augstums 12 cm vai 
ø 10,5 cm, augstums 12 cm, – 1,30 €, 
spoks, 2 dizaini, ø 7,5 cm, augstums 13,5 cm, 
izmērs: 12 x 8 x 16 cm, – 1,30 €, 
liels ķirbis, ø 15 cm, augstums 17 cm, – 2,50 €

 no

1 € Halovīna tērpa 
aksesuāri
galvas lente, dažādi dizaini, 
universāla izmēra, – 1 €, 
raganas cepure*, 
dažādi dizaini, 
ø 38 cm, – 1,30 €, 
parūka, violeta, 
rozā vai zaļa, 
universāla izmēra, – 2,50 €

Izgaismojoša 
LED krūze
ar salmiņu un 
galvaskausa motīvu, 
ø 10 cm, 
augstums 17,5 cm, 
tilp. 400 ml

Halovīna LED 
gaismas 

minivirtene
10 spuldzītes, dažādi dizaini, 

garums 165 cm, baterijas 
iegādājamas atsevišķi

*Prece pieejama noteiktos veikalos.

pieejamie dizaini:

pieejamie 
dizaini:

    

Pērc droši!
Preces var atgriezt 30 dienu laikā*



2 €50

10 €
Galda lampa
grezna, zelta un sudraba krāsas, 
ø 12 cm, augstums 25 cm 

5 €
Aromatizēta svece 
stikla traukā, ar vāciņu, dažādas krāsas un aromāti, 
ø 13,5 cm, augstums 8 cm

LED gaismas 
virtenes ar 
korķa aizbāzni, 
2 gab.
pudeles un baterijas
iegādājamas atsevišķi

4 €
Aromatizēta 
svece
dekoratīva, 
ar pačūliju aromātu, 
ø 7 cm, augstums 15 cm

Aromatizēta svece
stikla traukā, dažādi aromāti, 
8 x 8 x 8 cm – 1,80 €, 
10 x 10 x 10 cm – 4 €  
vai 12 x 12 x 12 cm – 5 €

pieejama
arī:

801 €
 no

        

sveces izmērs: 8 x 8 x 8 cm, citi aromāti:

piedāvājumi spēkā no 07.10.2021. līdz 20.10.2021.
sajūti kvalitāti, 
 iemīli cenu



6€

 no
Grozs
metāla, ar rokturiem, 
28,5 x 23,5 x 31 cm – 6 €, 
35 x 30 x 34 cm – 7 €

5 €
Galda lampa 
keramikas, ar tekstila abažūru, 
ø 12,5 cm, augstums 23 cm

12 €
Aizkars
ar metāla actiņām, 
izmērs: 140 x 260 cm  

4 €
Aizkara 
aukla 
dekoratīva, 
ar pušķi

pieejama
arī:

pieejams
arī:

Kastes
3 gab., A4 – 2,50 €,  
2 gab., izmērs: 37 x 27 x 21 cm, – 2,50 €, 
2 gab., izmērs: 47 x 31 x 32 cm, – 4 €

 no

2 €50

TOP!Bukletā redzamās preces veikalos meklē ar zīmi

20.HCN.14341 HOHENSTEIN HTTI



4 €

5 €

6 €
Džemperis, 
100% kokvilna*
zēniem, svītrains, 
izmēri: 74–98 cm

6 €
Bikses
zēniem, ar 100% 
kokvilnas virskārtu 
un siltinātu oderi, 
ar kabatām, 
ar sīkām rūtiņām, 
izmēri: 62–92 cm

6 €
Džemperis
ar augstu 
kokvilnas saturu, 
meitenēm, 
rakstains, 
izmēri: 74–98 cm

5 €
Bikses
97% kokvilnas un 
3% elastāna, 
meitenēm, 
ar kabatām 
un jostu, 
vienkrāsainas, 
izmēri: 80–98 cm

5 €
Naktstērps, 
100% 
organiskā 
kokvilna 
meitenēm, ar apdruku, 
izmēri: 62–92 cm

Naktstērps, 
100% organiskā 

kokvilna 
zēniem, ar Snoopy apdruku, 

izmēri: 62–92 cm

pieejams 
arī:

pieejamas
arī:

*Prece pieejama noteiktos veikalos.

Bodijs, 100% 
organiskā kokvilna 
meitenēm, ar austiņām 
un aplikāciju, 
izmērs: 62–92 cm

ar jostu:

sajūti kvalitāti,
 iemīli cenu

Seko līdzi aktualitātēm Pērc droši

*Preču atgriešanas noteikumus
atradīsi www.pepco.lv

Preces var atgriezt
30 Dienu laikā

Klientu serviss: 

klients.lv@pepco.eu

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.

facebook.com
/pepcolv

pepco.lv@pepcolv

Certifi ed by USB
TEX2765

‘organic’

4 €

6 

Bodijs, 100% 
organiskā kokvilna 
meitenēm, ar austiņām 
un aplikāciju, 
izmērs: 62–92 cm


