ELEGANTA
un omulīga māja
sajūti kvalitāti,
iemīli cenu

10€

3 puķupodu
pārsegu komplekts

metāla rāmī, izmērs: 47,5 x 16 x 17 cm

4€

Fotorāmītis
stikla, 10 x 15 cm
fotoattēlam

5€

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

TOP!
Piedāvājumi spēkā no 30.12.2021. līdz 19.01.2022. Preču daudzums ierobežots.

sajūti kvalitāti,
iemīli cenu

piedāvājumi spēkā no 30.12.2021. līdz 19.01.2022.

Spilvena pārvalks
ar reljefu rakstu,
izmērs: 40 x 40 cm

SHHO 094418 TESTEX

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI

2

Pleds

50
€

20.HCN.35646 HOHENSTEIN HTTI

mikrošķiedras,
vienkrāsains,
dažādas krāsas,
izmērs:
130 x 170 cm

5€

pieejams arī:

Pleds

ar reljefu rakstu,
izmērs: 130 cm x 160 cm

7€

pieejams
arī:

SHHO 115024 TESTEX
SH025 174400 TESTEX

Gultas pārklājs
pieejams
arī:

ar reljefu rakstu,
izmērs: 200 x 220 cm

10€

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

TOP!

6€

T krekls,
100% kokvilna
ar "Dumbo"
vai "Bambi" apdruku,
izmēri: S–XXL

T krekls,
100% kokvilna
ar V veida kakla
izgriezumu,
vienkrāsains,
izmēri: M–XXL

3€

7€

Džinsa legingi

ar augstu kokvilnas
saturu un elastānu,
ar augstu gumijas jostu,
vienkrāsaini, izmēri: 36–44

7€

Treniņbikses

kokvilnas, ar kabatām,
sasienamu aukliņu jostasvietā
un krusteniskām šuvēm
ceļu zonā, vienkrāsainas,
izmēri: M–XXL

6€

T krekls
ar garām
piedurknēm
85% viskozes
un 15% elastāna,
ar V veida kakla
izgriezumu,
vienkrāsains,
izmēri: S–XXL

Pērc droši!
Preces var atgriezt 30 dienu laikā*

7€
Krekls

pieejams
arī:

4

50
€

100% viskoze, ar apkaklīti,
kabatām un apdruku,
izmēri: 36–46

T krekls

100% viskoze, ar apaļu kakla
izgriezumu un pagarinātu aizmuguri,
vienkrāsains, izmēri: S–XXXL

7€

T krekls

95% kokvilnas
un 5% elastāna,
ar apaļu kakla izgriezumu,
pagarinātu aizmuguri
un apdruku, izmēri: S–XXL

7€

Džinsa legingi

ar augstu kokvilnas
saturu un elastānu,
ar ielocēm un gumiju
jostasvietā, izmēri: 36–44

pieejami
arī:

12€

Džinsi

ar augstu kokvilnas
saturu, ar kabatām,
izmēri: 36–44

9€
Krekls

100% viskoze,
ar savilkumu
jostasvietā
un volānu
apakšmalā,
ar apdruku,
izmēri: 36–46

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

4€

TOP!

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

7€

Jaka ar kapuci
ar augstu kokvilnas
saturu, meitenēm,
ar 3D aplikāciju,
izmēri: 134–170 cm

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

2

50
€

T krekls,
100% kokvilna

5€

meitenēm, ar uzrotītām
piedurknēm un ar apdruku,
izmēri: 134–170 cm

Džinsa legingi

ar augstu kokvilnas saturu,
meitenēm, vienkrāsaini,
izmēri: 134–170 cm

2

50
€

7€

Treniņbikses

ar augstu kokvilnas saturu,
zēniem, ar kabatām, sasienamu
aukliņu jostasvietā, aplikāciju
un krusteniskām šuvēm ceļu zonā,
izmēri: 134–170 cm

sajūti kvalitāti,
iemīli cenu
T krekls ar garām
piedurknēm,
100% kokvilna

piedāvājumi spēkā no 30.12.2021. līdz 19.01.2022.

T krekls ar garām
piedurknēm,
100% kokvilna

meitenēm, ar kabatu,
punktiņu rakstu
vai balts ar apdruku,
izmēri: 104–134 cm

zēniem, ar apdruku,
izmēri: 104–134 cm

2

2

50
€

50
€

2€

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

7€

Jaka ar kapuci,
100% kokvilna

meitenēm, ar rāvējslēdzēju,
kabatām un uzrakstiem
uz piedurknēm,
izmēri: 104–134 cm

2

50
€

Bikses

98% kokvilnas un 2% elastāna,
zēniem, ar sasienamu aukliņu
jostasvietā, kabatām un apdruku,
izmēri: 104–134 cm

7€

Legingi

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

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

TOP!

pieejams
arī:

krekls

bikses

2

50
€

7€

Krekls
vai treniņbikses,
100% kokvilna

Treniņtērps
mazuļiem

zēniem, krekls ar apdruku
vai bikses ar sasienamu
aukliņu jostasvietā
un kabatām, vienkrāsainas,
izmēri: 74–98 cm

95% kokvilnas un 5% elastāna,
zēniem, komplektā krekls
un bikses, ar kontrastainas
krāsas ielaidumiem
un apdruku, izmēri: 74–98 cm

2

50 Krekls, 100% kokvilna
€

6€

Apģērbu komplekts mazuļiem

meitenēm, komplektā tunika, 100% kokvilna,
ar volānu un punktiņu rakstu, vienkrāsaini legingi,
95% kokvilnas un 5% elastāna, pieejamas 2 krāsas,
izmēri: 74–98 cm

meitenēm, ar apdruku,
izmēri: 74–98 cm

2

50
€

Treniņbikses,
100% kokvilna

meitenēm, ar apdruku,
izmēri: 74–98 cm

IZPĀRDOŠANA
SALE

līdz

Tikai šobrīd ar atlaidēm ir pieejami
noteikti apģērbi, apakšveļa, preces
vannasistabai, dzīvojamajai istabai,
virtuvei, ēdamistabai un bērnistabai.
Preču daudzums ierobežots.
Seko līdzi aktualitātēm

Klientu serviss:
klients.lv@pepco.eu

sajūti kvalitāti,
iemīli cenu

pepcolv

@pepcolv

pepco.lv

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.

Pērc droši
Preces var atgriezt
30 Dienu laikā
*Preču atgriešanas noteikumus
atradīsi www.pepco.lv

