
7 €
 no

"Cardio Bunny"
sporta apģērbi  
un apavi
tops, izmēri: XS–XL, – 7 €,  
sporta krūšturis,  
izmēri: S–XL, – 7 €, 
legingi, izmēri:  
XS–XL, – 12 €,  
sporta apavi,  
izmēri: 36–41, – 12 €

TOP!

īpaši PEPCO

JAUNA 
KOLEKCIJA

sajūti kvalitāti,
 iemīli cenu

Piedāvājumi spēkā no 20.01.2022. līdz 02.02.2022. Preču daudzums ierobežots.



7 €

2 €

10 €

12 €
  no

12 € 12 €

2 50 €

12 €

Matu gumijas,  
2 gab.

komplektā  
dažādi dizaini

Sporta  
mugursoma 
ar rāvējslēdzēju, kabatu,  
plecu lencēm un rokturiem

Sporta soma 
ar apavu nodalījumu, ārējo kabatu,  
pastiprinātu apakšu un regulējamu pleca lenci,  
izmērs: 53 x 14 x 18 cm

2 sporta īszeķu  
pāru komplekts
elpojošas, ātri žūstošas,  
ar lureksa pavedieniem,  
izmēri: 35–42

Jaka ar kapuci  
vai treniņbikses
ar augstu kokvilnas saturu,  
ar kabatām, izmēri: XS–XL,  
bikses ar sasienamu  
aukliņu jostasvietā – 12 €,  
jaka ar kapuci un  
rāvējslēdzēju – 15 €

Sporta jaka
ātri žūstoša,  

ar augsto apkaklīti  
un kabatām,  

ar rāvējslēdzēju,  
izmēri: XS–XL

Sporta tops
ātri žūstošs, ar apdruku,  

izmēri: XS–XL

Sporta apavi
sievietēm, sasienami,  
ar gumiju, viegla  
un elpojoša materiāla,  
izmēri: 36–41

īpaši PEPCO

JAUNA 
KOLEKCIJA

piedāvājumi spēkā no 20.01.2022. līdz 02.02.2022.
sajūti kvalitāti,  
 iemīli cenu



7 €

7 €

11 €

3 €12 €

12 €

12 €

12 €

Austiņas
ieliekamas ausīs,  
praktiskā kārbiņā

Soma 
ar rāvējslēdzēju,  
ar praktisku ārējo kabatu

Sporta apavi
sievietēm, ar platu joslu un gumiju,  
viegla un elpojoša virspuses materiāla,  
izmēri: 36–41

2 sporta zeķu  
pāru komplekts
ar augstu kokvilnas saturu,  
ar reljefu logo, izmēri: 35–42

Jaka ar kapuci  
vai treniņbikses 
ar apdruku, jaka ar kapuci,  
izmēri: XS–XL,  
vai bikses ar sasienamu  
aukliņu jostasvietā un kabatām,  
izmēri: XS–XL

Sporta  
legingi

ātri žūstoši,  
modelējoši, ar kontrastējošas  

krāsas optiski slaidinošiem  
elementiem, platu gumiju  
jostasvietā un tīklauduma  

kabatām sānos,  
izmēri: XS–XL

Sporta  
krūšturis
ar ērtām, aizmugurē  
sakrustotām lencēm,  
platu gumiju zem krūtīm  
un apdruku, izmēri: S–XL

Sporta T krekls
ātri žūstošs, ar apdruku,  

izmēri: XS–XL

īpaši PEPCO

JAUNA 
KOLEKCIJA

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



5 €

10 €

12 €

3 €

5 €
9 €

12 €

Mugursoma
meitenēm, ar rāvējslēdzēju,  
ārējo kabatu ar rāvējslēdzēju  
un regulējamām plecu lencēm

Sporta apavi
meitenēm, ar platu elastīgu  

lenti un gumiju, viegla  
un elpojoša materiāla,  

izmēri: 34–37

3 īszeķu  
pāru komplekts 

meitenēm,  
komplektā dažādi dizaini,  

izmēri: 31–38

Jaka ar kapuci 
meitenēm, ātri žūstoša,  
ar kabatām, rāvējslēdzēju  
un apdruku, izmēri:  
134–170 cm

Sporta tops
meitenēm, ātri žūstošs,  
ar apdruku un platu  
gumiju zem krūtīm,  
izmēri: 134–176 cm

Sporta legingi
meitenēm, ātri žūstoši,  

ar modelējošiem kontrastējošas  
krāsas elementiem un platu  

gumiju jostasvietā,  
izmēri: 134–170 cm

Sporta tops
meitenēm, ātri žūstošs,  
ar platu elastīgu pārloku, ar apdruku,  
izmēri: 134–170 cm 

īpaši PEPCO

JAUNA 
KOLEKCIJA

Apskati jaunumus un 
sniedz atsauksmes

@pepcolvpepcolv

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI



10 €
5 €

6 € 10 €

5 €

10 €
1 30 €

3 €

Matu gumijas, 2 gab.
komplektā dažādi dizaini

Jaka ar kapuci,  
100% kokvilna

meitenēm, ar kabatām  
un apdruku, izmēri:  

134–170 cm

Sporta tops
meitenēm,  

ātri žūstošs,  
ar apdruku  

un platu gumiju  
zem krūtīm,  

izmēri:  
134–176 cm

Sporta  
legingi
meitenēm,  

ātri žūstoši,  
ar apdruku,  

izmēri:  
134–170 cm

Sporta tops
meitenēm,  
ātri žūstošs,  
ar platu elastīgu  
pārloku,  
ar apdruku,  
izmēri:  
134–170 cm 

3 īszeķu pāru  
komplekts 
ar augstu kokvilnas saturu,  
meitenēm, ar apdruku,  
komplektā dažādi dizaini,  
izmēri: 31–38

Sporta bikses,  
100% kokvilna

meitenēm, ar sasienamu  
aukliņu jostasvietā,  

kabatām un apdruku, 
 izmēri: 134–170 cm

Skolas soma
meitenēm, ar priekšējo kabatu  

ar rāvējslēdzēju un divām  
savelkamām aukliņām

īpaši PEPCO

JAUNA 
KOLEKCIJA

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

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI



2 50 €

6 €
5 €

5 €

2 50 €

2 50 €

Jogas un pilates zeķes*
ar augstu kokvilnas saturu  

un elastānu, sievietēm, neslīdošas,  
ideāli piemērotas treniņiem,  

izmēri: 35–42

Hantele, 1 gab., 1 kg
neslīdoša

Sporta T krekls  
vai legingi
sievietēm, ātri žūstoši,  
ar moderniem sānu nodalījumiem,  
T krekls, izmēri: S–XXL, legingi,  
izmēri: S–XL

Sporta T krekls
sievietēm, ātri žūstošs,  

ar apdruku, izmēri: S–XXL

Krūšturis
mikrošķiedras, ar sakrustotām  
lencītēm aizmugurē un ērtu  
platu gumiju krūšu atbalstam,  
izmēri: S/M, L/XL

3 īszeķu pāru komplekts*
sievietēm, sportiska stila,  
ar leoparda ādas rakstu, izmēri: 35–42

*Prece iegādājama noteiktos veikalos.

pieejama  
arī:

   

piedāvājumi spēkā no 20.01.2022. līdz 02.02.2022.
sajūti kvalitāti,  
 iemīli cenu

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI



2 € 3 €

3 €

2 50 €

2 50 €

2 50 €

2 €
2 €

3 biksīšu  
komplekts,
100% kokvilna
zēniem, ar "Cars"  
apdruku, komplektā  
dažādi dizaini,  
izmēri: 92–128 cm

3 īszeķu pāru komplekts 
ar augstu kokvilnas saturu un elastānu,  
meitenēm, ar "Snoopy" apdruku,  
komplektā dažādi dizaini, izmēri: 31–38

2 zeķu pāru komplekts
ar augstu kokvilnas saturu  
un elastānu, zēniem,  
ar "Superman" apdruku,  
komplektā dažādi dizaini,  
izmēri: 31–42

Apakškrekls 
95% kokvilnas un 5% elastāna,  
meitenēm, ar "Minnie Mouse"  
apdruku, izmēri: 92–128 cm

Tops 
95% kokvilnas un 5% elastāna,  
meitenēm, ar platu gumiju,  
ar "Snoopy" apdruku,  
izmēri: 134–176 cm

2 šortiņu komplekts 
95% kokvilnas un 5% elastāna,  
meitenēm, ar "Minnie Mouse"  
apdruku, komplektā dažādas  
krāsas, izmēri: 92–128 cm

2 šortiņu komplekts 
95% kokvilnas un 5% elastāna,  

meitenēm, ar platu gumiju, 
 ar "Snoopy" apdruku,  

komplektā dažādas krāsas,  
izmēri: 134–176 cm

3 īszeķu pāru komplekts 
ar augstu kokvilnas saturu  

un elastānu, zēniem,  
ar "Cars" apdruku,  

komplektā dažādi dizaini,  
izmēri: 23–30

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

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX



5 €
10 €

6 €

5 €

5 €

4 €

6 €
10 € 2 €

Sporta bikses,  
100% kokvilna
zēniem, ar sasienamu  
aukliņu jostasvietā  
un kabatām, vienkrāsainas,  
izmēri:  134–170 cm

Treniņtērps
ar ļoti augstu kokvilnas saturu,  

zēniem, komplektā jaka  
ar kapuci, ar rāvējslēdzēju  

un kabatām  
un bikses ar sasienamu  

aukliņu jostasvietā,  
kabatām un apdruku,  

izmēri: 104–134 cm

Jaka ar kapuci
zēniem, ar apdruku,  

izmēri: 134–170 cm

Sporta tops  
vai legingi
meitenēm, ātri žūstoši,  
ar "The Powerpuff Girls"  
apdruku, izmēri:  
104–134 cm

Jaka,  
100% kokvilna

meitenēm,  
ar rāvējslēdzēju,  

kabatām un apdruku, 
 izmēri: 104–134 cm

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

Laiviņu tipa apavi
ar augstu kokvilnas  
saturu un elastānu,  

meitenēm, neslīdoši,  
izmēri: 23–38

T krekls,  
100% kokvilna
zēniem,  
ar "Looney Tunes"  
apdruku,  
izmēri:  
104–134 cm

Sporta bikses 
zēniem, ar sasienamu aukliņu  
jostasvietā, kabatām  
un "Looney Tunes" apdruku,  
izmēri: 104–134 cm

pieejams  
arī:

   

Pērc droši!
Preces var atgriezt 30 dienu laikā*



7 €

7 €
6 €

5 €

5 € 4 €
3 €

9 €Apģērbu  
komplekts mazuļiem 

meitenēm, ar "101 Dalmatians" motīvu,  
komplektā 100% kokvilnas krekls ar volānu un 3D  

aplikāciju un legingi no 95% kokvilnas  
un 5% elastāna, izmēri: 74–98 cm

Treniņbikses,  
100% kokvilna
zēniem, ar sasienamu  

aukliņu jostasvietā, kabatām  
un "Spiderman" apdruku, 

 izmēri: 74–98 cm

Jaka, 100% kokvilna
zēniem, ar bikšturiem  

ar uzrakstiem  
un "Spiderman" apdruku,  

izmēri: 74–98 cm

Apģērbu komplekts  
mazuļiem  

zēniem, komplektā  
vienkrāsains bodijs,  

100% kokvilna,  
un kokvilnas kombinezons  

ar aplikāciju,  
izmēri: 56–86 cm

Bodijs 
95% kokvilnas  

un 5% elastāna, meitenēm,  
ar "Tinker Bell" apdruku,  

izmēri: 62–92 cm

Legingi 
95% organiskās kokvilnas  
un 5% elastāna, meitenēm,  
ar "Tinker Bell" apdruku,  
izmēri: 56–86 cm

Apģērbu  
komplekts  
mazuļiem 

meitenēm, ar "Lion King"  
motīvu, komplektā  

100% kokvilnas  
krekls ar volānu  
un 3D aplikāciju  

un legingi no 95% kokvilnas  
un 5% elastāna,  

izmēri: 74–98 cm

2 bodiju komplekts
zēniem, ar apdruku, komplektā zaļš 100% kokvilnas  
un pelēks kokvilnas bodijs, izmēri: 62–92 cm

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

Certified by USB
TEX2765

‘organic’



6 €

12 €

15 €

3 €
6 €

7 €
9 €

Pleds
rūtains,  
izmērs: 130 x 170 cm

Grozs 
pīts, dabisku  

materiālu,  
ar rokturiem,  

2 krāsu,  
ø 20–30 cm,  

augstums: 27,5 cm

Klēpja pleds 
divpusējs, izmērs:  
150 x 200 cm

Galda lampa
keramikas pamatne ar sejas  

kontūru un tekstila kupols,  
pamatnes augstums  

apm. 30 cm,  
augstums kopā  

ar kuponu apm. 47 cm

Mākslīgais  
augs podā
keramikas,  
izmērs: 15 x 15 x 43 cm

Puķupoda  
pārsegs 

keramikas,  
ar sejas kontūru,  

izmērs: 13,5 x 13,5 x 13 cm

Makramē 
austs, ar kokvilnas  

un koka elementiem, piekarināms,  
izmērs: 59 x 27 x 1,5 cm

pieejams  
arī:

   

pieejama  
arī:

   

piedāvājumi spēkā no 20.01.2022. līdz 02.02.2022.
sajūti kvalitāti,  
 iemīli cenu

SHHO 094418 TESTEX

SHHO 094418 TESTEX



2 50 €

7 €

10 €
12 €

7 €

25 €

4 50 €

Galdauts 
ar žakarda rakstu,  

izmērs: 140 x 220 cm

Ķeblis 
ar makramē pārsegu  
un koka kājām,  
ø 35 cm, augstums 43 cm

Pleds 
kokvilnas, ar bārkstīm,  

izmēri: 130 x 160 cm

Pleds 
šerpas,  
divpusējs,  
izmērs:  
130 x 170 cm

Galda paliktnis 
divpusējs

Makramē 
austs, kokvilnas,  

piekarināms,  
izmērs: 50 x 75 cm

Dekoratīvs zars 
mākslīgs, dažādi dizaini,  
garums: 74–90 cm

pieejams  
arī:

   

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

SH025 162889 TESTEX



viegli liet!

7 €

7 €

7 €

7 €
15 €

12 €

Termokrūze 
vakuuma, nerūsējošā tērauda,  
ar uzrakstu, tilp. 400 ml

Krūka ar "Aquaphor" filtru 
ar skaitītāju, kas rāda laiku, kad jāmaina filtrs, un slīdošu vāku  
vieglai liešanai, dažādas krāsas, tilp. 2,8 l pastāvīgajā  
piedāvājumā "Aquaphor B15" filtri

Termoss  
vakuuma, nerūsējošā tērauda,  

ar apdruku, tilp. 500 ml

Panna 
ar pretpiedeguma pārklājumu,  

ērtu plastmasas rokturi,  
var lietot uz visu veidu plīts virsmām,  

tostarp indukcijas,  
ø 28 cm

Katliņš 
ar pretpiedeguma pārklājumu,  
ērtu plastmasas rokturi,  
var lietot uz visu veidu plīts virsmām,  
tostarp indukcijas,  
ø 16 cm

Voka panna 
ar pretpiedeguma pārklājumu,  
ērtu plastmasas rokturi,  
var lietot uz visu veidu plīts virsmām,  
tostarp indukcijas,  
ø 28 cm

pieejama  
arī:

   

pieejama  
arī:

    
 

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.

pepcolv pepco.lv@pepcolv


