
7 €
no

“Peter Cook” katls vai panna
izturīgi un praktiski, ar trīsslāņu  

pretpiedeguma un pret skrāpējumiem  
izturīgu “ILAG Granitec” pārklājumu, ērtiem  

rokturiem, mūsdienīgu dizainu, piemēroti  
visu veidu plīts virsmām,

katliņš, ø 16 cm, – 7 €,  
panna, ø 24 cm, – 7 €,  

panna, ø 28 cm, – 10 €,  
katls, ø 20 cm, ar stikla vāku, – 15 €

G A D I

G
A R A N T I JA

TOP!

Piedāvājumi spēkā no 18.11.2021. līdz 24.11.2021. Preču skaits ierobežots.



2 50 
  no

€

5 €

3 virtuves  
piederumu komplekts
komplektā: putu karote,  
lāpstiņa un kuļamais,  
ar koka rokturiem  
un caurumiņu uzkarināšanai,  
maks. garums 34 cm

9€
Pankūku panna “Peter Cook” 

izturīga un praktiska, ar trīsslāņu pretpiedeguma  
un pret skrāpējumiem izturīgu “ILAG Granitec”  

pārklājumu, ērtiem rokturiem,  
mūsdienīgu dizainu,  

piemērota visu veidu plīts virsmām,  
ø 26 cm

Panna “Peter Cook”
izturīga un praktiska,  

ar trīsslāņu pretpiedeguma un pret skrāpējumiem  
izturīgu “ILAG Granitec” pārklājumu, ērtiem rokturiem,  

mūsdienīgu dizainu, piemērota visu veidu plīts virsmām,  
dziļa, ar stikla vāku, ø 30 cm

15 €

* Prece pieejama noteiktos veikalos.
10 € Servēšanas trauks*

keramikas, ar marmora rakstu  
un koka rokturi, ø 26 cm,  
roktura garums 9 cm

Bļoda*
tērauda,  
ø 20 cm – 2,50 €,  
ø 24 cm – 3 €

G A D I

G
A R A N T I JA

pieejama  
arī:

   

piedāvājumi spēkā no 18.11.2021. līdz 24.11.2021.
sajūti kvalitāti,  
 iemīli cenu

Visas bukletā redzamās preces ir mūsu TOP
piedāvājumi, kas veikalā ir atrodami ar zīmi: 



5 €
Mājas aromātu  

komplekts
dāvanu kārbā, komplektā:  

2 sveces stikla traukā,  
aromāta izkliedētājs ar 70 ml  

eļļas ar “Verbena & Patchouli” 
aromātu un kociņi

4 €

Mājas aromātu komplekts 
dāvanu kārbā, komplektā:  
aromāta izkliedētājs ar 100 ml  
eļļas ar “Mistletoe & Fir”  
vai “Spiced Berries” aromātu un kociņi

6 € Mājas aromātu komplekts 
dāvanu kārbā, komplektā: 2 sveces stikla traukā,  
aromāta izkliedētājs, dekoratīvs zariņš un kociņi,  
“Apple & Cinnamon”, “Jungle Safari”  
vai “Spices & Love” aromāts

4 €
Mājas aromātu 

komplekts 
dāvanu kārbā, 

komplektā: keramikas 
kvēpināmais trauciņš 

un 6 aromatizētā 
vaska kubiņi ar “Apple 

Cinnamon” vai “Autumn 
Leaf” aromātu

5 €Aromatizētā svece
stikla traukā, ar vāciņu,  

dažādas krāsas un aromāti,  
ø 13,5 cm, augstums 8 cm

Svece 
stikla eglīšu rotājumā,  
zelta vai sudraba  
krāsas vai sarkana,  
ø 11 cm,  
augstums: 11 cm

4 €
Mājas aromātu komplekts

dāvanu kārbā, komplektā:  
aromāta izkliedētājs ar 80 ml  

eļļas ar “Autumn Path”,  
“Salt & Caramel”  

vai “Fig & Cinnamon”  
aromātu un kociņi

sajūti  
aromātu

4 50 €

Visas bukletā redzamās preces ir mūsu TOP
piedāvājumi, kas veikalā ir atrodami ar zīmi: TOP!



Piekarināms ziemeļbriedis
ar mirdzumiem un sasietu lentīti,  
zeltīts vai sudrabots, augstums 16,5 cm

2 €
Eglītes rotājumu  
komplekts, 5 gab.
veidoti no bumbiņām, zeltīti, balti,  
tumši pelēki vai rozā, ø 6 cm

Eglītes rotājumu komplekts, 6 gab.
ar reljefu, ģeometriskiem rakstiem un zeltītu  
vai sudrabotu apdari, ø 8 cm

Dekoratīva mājiņa
keramikas, ar LED apgaismojumu,  
sudrabotu vai zeltītu jumtu,  
izmērs: 6 x 5,2 x 11,8 cm, – 2,50 €,  
komplektā iekļautas baterijas,  
vai tējas svecēm, ar sudrabotu jumtu,  
izmērs: 9 x 7,5 x 14 cm – 4 €

Ziemassvētku 
eglīte

keramikas,  
zeltīta vai sudrabota,  

9 x 18 cm – 2,50 €,  
13,5 x 30 cm – 5 €

1 €
Piekarināmi  
vainadziņi, 2 gab.
ar mirdzumiem,  
zeltīti vai sudraboti, ø 12 cm

Dekoratīvs  
ziemeļbriedis
keramikas, spīdīgs, zeltīts, 
sudrabots vai balts, 
izmērs: 5,7 x 5,1 x 12,5 cm

2 50 
  no

€

1 80 €

2 50 
  no

€

2 50 €

0 80 €

Visas bukletā redzamās preces ir mūsu TOP
piedāvājumi, kas veikalā ir atrodami ar zīmi: 

Apskati jaunumus un 
sniedz atsauksmes

@pepcolvfacebook.com 
/pepcolv



1 €
Piekarināmas  
sniegpārsliņas, 2 gab.
ar asaras formas piekariņu, ø 5,5 cm

3 €
Eglītes rotājumu  
komplekts, 5 gab.
sastāv no bumbiņām,  
balti vai tumši pelēki, ø 8 cm

4 €LED gaismas virteņu komplekts 
160 spuldzītes, 8 gaismas virtenes, garums 2 m,  

baterijas iegādājamas atsevišķi

2 €
Piekarināmi  
dekoratīvi  
dimanti, 12 gab. 
ar aukliņām,  
augstums 2,5 cm

2 €
LED gaismas  

virtene
20 krellīšu vai zvaigznīšu  

formas spuldzītes,  
garums 220 cm

Svečturis
metāla, Ziemassvētku  
eglītes formas, varianti:  
laterna 1 svecei, ar rokturi,  
ø 17 cm, augstums 20 cm, – 5 €,  
ar zvaigzni, 3 svecēm,  
izmērs: 18 x 13 x 29 cm, – 6 €

7€
LED koks
80 spuldzītes, lietošanai telpās  
vai ārpus telpām, augstums 110 cm,  
baterijas iegādājamas atsevišķi

5 €
  no

Visas bukletā redzamās preces ir mūsu TOP
piedāvājumi, kas veikalā ir atrodami ar zīmi: TOP!



6 €

4 €
T krekls,  
100%  
kokvilna
ar Ziemassvētku  
apdruku,  
izmēri: S–XXXL

9€

Džemperis
ar metāliskiem 
pavedieniem, 

dziļu izgriezumu 
ar sasietu lentīti 

aizmugurē, 
apmalīti 

apakšmalā un 
piedurkņu galos, 

izmēri: S–XXL

Krekls
90% kokvilnas un 10% viskozes, 
ar garu, noapaļotu apakšmalu, 
vienkrāsains, izmēri: S–XXXL

10 €
Džemperis 
mīksta adījuma,  
ar izšūtām  
piedurknēm,  
apmalīti  
apakšmalā  
un piedurkņu  
galos,  
izmēri: S–XXL

7€
Džinsa legingi 

ar augstu vidukli un gumiju jostasvietā,  
vienkrāsaini, izmēri: 36–44

10 €
Kleita
klasiska,  
taisna  
piegriezuma,  
ar aizdari  
aizmugurē,  
rūtaina,  
izmēri: 36–44

7€

Džemperis 
mīksta, patīkama 

adījuma, ar V veida 
kakla izgriezumu un 

pagarinātu aizmuguri, 
ar apmalīti apakšmalā 

un piedurkņu galos, 
izmēri: S–XXL

6 €
T krekls,  

100% kokvilna
ar noapaļotu apakšmalu  

un fotoapdruku,  
izmēri: S–XXL

pieejams  
arī:

   

piedāvājumi spēkā no 18.11.2021. līdz 24.11.2021.
sajūti kvalitāti,  
 iemīli cenu

Visas bukletā redzamās preces ir mūsu TOP
piedāvājumi, kas veikalā ir atrodami ar zīmi: 



12 €

12 €
Pidžama 
flīsa, 30% otrreizējās pārstrādes materiāla,  
sievietēm, tops ar mākslīgās kažokādas  
aplikāciju, bikses ar apdruku,  
“Harry Potter”, izmēri: S–XL

10 €

Pidžama 
flīsa, 30% otrreizējās  

pārstrādes materiāla, zēniem,  
ar “Harry Potter” apdruku,  

izmēri: 134–164 cm

10 €
Pidžama

flīsa, 30% otrreizējās  
pārstrādes materiāla,  

meitenēm, ar “Harry Potter”  
apdruku, izmēri: 134–164 cm

Pidžama,  
100% kokvilna

flaneļa, sievietēm,  
ar pogājamu kreklu,  
rūtaina, izmēri: S–XL

7€
Pidžama
flīsa, 30% otrreizējās  
pārstrādes materiāla,  
zēniem, ar “Harry Potter”  
apdruku, izmēri: 92–128 cm

7€

Pidžama
flīsa, 30% otrreizējās  

pārstrādes materiāla, meitenēm,  
tops ar mākslīgās kažokādas  
aplikāciju, bikses ar apdruku,  

“Harry Potter”, izmēri: 92–128 cm

Visas bukletā redzamās preces ir mūsu TOP
piedāvājumi, kas veikalā ir atrodami ar zīmi: TOP!



Tunika, 100% kokvilna
meitenēm, ar savilkumu piedurkņu  
galos un Ziemassvētku apdruku,  
izmēri: 104–134 cm

T krekls ar garām  
piedurknēm,  
100% kokvilna 
meitenēm, ar volānu apakšmalā  
un Ziemassvētku apdruku,  
izmēri: 104–134 cm

T krekls ar garām piedurknēm
100% kokvilnas vai ar augstu  
kokvilnas un nelielu viskozes saturu,  
zēniem, ar apdruku,  
izmēri: 104–134 cm

7€
Džinsi

kokvilnas, zēniem,  
ar kabatām,  

izmēri: 104–134 cm

2 €
T krekls  
ar garām  
piedurknēm,  
100%  
kokvilna
meitenēm,  
ar Ziemassvētku  
apdruku,  
izmēri:  
104–134 cm

5 €
Blūze,  
100%  
kokvilna
meitenēm,  
ar savilkumu  
priekšpusē,  
izmēri: 104–134 cm

6 €
Treniņbikses
ar augstu  
kokvilnas saturu  
un elastānu,  
meitenēm,  
piegulošas,  
ar Ziemassvētku  
apdruku,  
izmēri: 104–134 cm

4 €
Legingi
velūra, meitenēm,  
ar mirdzošiem  
punktiņiem, 
izmēri: 104–134 cm

5 €
Krekls
kokvilnas, zēniem,  
ar Ziemassvētku  
aplikāciju,  
izmēri: 104–134 cm

2 50 €

2 50 €

2 50 € pieejams  
arī:

   

pieejams  
arī:

   

Pērc droši!
Preces var atgriezt 30 dienu laikā*

Visas bukletā redzamās preces ir mūsu TOP
piedāvājumi, kas veikalā ir atrodami ar zīmi: 



T krekls  
ar garām  
piedurknēm,  
100%  
kokvilna 
meitenēm,  
ar Ziemassvētku  
apdruku,  
izmēri:  
134–170 cm 

5 €
Krekls, 100% kokvilna
meitenēm, ar Ziemassvētku apdruku,  
izmēri: 134–170 cm

10 €
Kleita 
meitenēm, tilla, ar oderi,  
ar zeltītu zvaigznīšu apdruku,  
izmēri: 134–170 cm

7€
Kleita 

meitenēm,  
mirdzoša auduma,  

ar zemu vidukli,  
ar volānu  

svārku daļu  
un ar dekoratīvu  

sasietu lentīti  
aizmugurē,  

izmēri:  
130–170 cm

T krekls ar garām  
piedruknēm,  
100% kokvilna
zēniem, ar apdruku,  
izmēri: 134–170 cm

5 €
Krekls vai sporta bikses

zēniem, krekls: 100% kokvilna,
ar Ziemassvētku apdruku, vai bikses,  

ar augstu kokvilnas saturu un elastānu,
ar kabatām, vienkrāsainas, izmēri: 134–170 cm

2 50 €

2 50 €

pieejams  
arī:

   
pieejams  

arī:

   

pieejams  
arī:

   

Pērc droši!
Preces var atgriezt 30 dienu laikā* TOP!Visas bukletā redzamās preces ir mūsu TOP

piedāvājumi, kas veikalā ir atrodami ar zīmi: 



10 €
Komplekts  
“Build Your Own Car” 
ar skrūvgriezi salikšanai  
un izjaukšanai, policijas  
vai ugunsdzēsēju automašīna,  
ar gaismas un skaņas signāliem,  
bērniem no 3 gadu vecuma,  
komplektā iekļautas baterijas

20 €

“Lamborghini”
ar tālvadību, mērogs 1:18,  
kustas visos virzienos,  
izmērs: 26,6 x 12,8 x 6,6 cm,  
bērniem no 6 gadu vecuma,  
baterijas iegādājamas atsevišķi

33 €
“Hot Wheels” rotaļu komplekts
3 proporcionālas dažādu izmēru triku cilpas,  
“Hot Wheels” automobilis mērogā 1:64,  
bērniem no 6 gadu vecuma

12 €
Rotaļu automobiļu komplekts, 2 gab.

atkritumu automašīna ar ekskavatoru vai vilcējs ar ekskavatoru,  
ar skaņas signāliem, komplektā iekļautas baterijas

12 €
Tumsā spīdoša  
sacīkšu trase 
komplektā: sacīkšu trases  
sastāvdaļas, automašīna,  
kas darbojas uz baterijām,  
kopējais trases garums 350 cm,  
bērniem no 3 gadu vecuma,  
baterijas iegādājamas  
atsevišķi

25 € Trīs rotaļu celtniecības  
automašīnas
buldozers, atkritumu automašīna  
un ekskavators, ar kustīgām daļām, gumijas riteņiem, 
gaismas un skaņas signāliem, bērniem no 3 gadu  
vecuma, komplektā iekļautas baterijas

pieejams  
arī:

   

piedāvājumi spēkā no 18.11.2021. līdz 24.11.2021.
sajūti kvalitāti,  
 iemīli cenu

Visas bukletā redzamās preces ir mūsu TOP
piedāvājumi, kas veikalā ir atrodami ar zīmi: 



15 €
Lelle – mazulis  
bērnu ratiņos, izvēlei 2 varianti

33 € “Enchantimals” omulīgā  
ziemeļbrieža māja
komplektā: ziemeļbriedis,  
lelles augstums 15 cm, un piederumi,  
mājas augstums 53 cm

12 €
Lelle  

automobilī

6 € Lelle – dziedātāja 
komplektā iekļauti piederumi 

9€
“Baby Born Surprise” lelle
dzer un slapina autiņbiksītēs,  
ar 10 pārsteigumiem

25 €
“L.O.L. Surprise! 
O.M.G.” lelle 
komplektā: lelle,  
augstums 25 cm,  
un 20 pārsteigumi,  
Spice Babe vai Sweets

Visas bukletā redzamās preces ir mūsu TOP
piedāvājumi, kas veikalā ir atrodami ar zīmi: TOP!



Preču daudzums un pieejamība dažādos veikalos var atšķirties. Noteiktas preces būs pieejamas tikai atsevišķos veikalos.  
Iespējamo drukas kļūdu dēļ bukletā norādītās cenas un cenas veikalos var atšķirties. 

 

Vēl vairāk Ziemassvētku 
preču un iedvesmas  

tu atradīsi  
www.pepco.lv 

7€
Rotaļu suns
staigā, rej, luncina asti,  
bērniem no 3 gadu vecuma,  
baterijas iegādājamas atsevišķi

10 €
Zīmēšanas  

planšete, 11”
krāsu, bērniem no  

4 gadu vecuma

17€

Automobilis
ar tālvadību, skaņas 
un gaismas signāliem, 
kustas visos virzienos, 
izvēlei 2 modeļi, 
baterijas iegādājamas 
atsevišķi

17€
Muzikālais klavieru  

paklājiņš
10 taustiņi  

ar 8 dažādu  
instrumentu  

skaņām,  
ar regulējamu  

skaļumu, 
 izmērs:  

130 x 48 cm,  
bērniem  

no 3 gadu  
vecuma

10 €
Ēdināšanas  
vagoniņa  
veidošanas  
rotaļu komplekts
komplektā: pastas  
gatavošanas ierīce,  
4 tūbiņas ar dažādu  
krāsu veidošanas masu,  
piederumi, bērniem  
no 3 gadu vecuma

12 €
Rotaļu komplekts  
“Desmit vienā”
10 izglītojošas spēles,  
“Peppa Pig” vai “Bing” 

pieejams  
arī:

   


