
5 €
 no

T krekls, 100% kokvilna  
bērniem, ar "Minnie Mouse" vai "Marvel" apdruku, 
izmēri: 104–134 cm, – 2,50 €,
vai kokvilnas džinsa šorti
bērniem, ar kabatām, ar "Minnie Mouse"  
vai "Marvel" apdruku, izmēri: 104–134 cm, – 5 €

T krekls, 100% kokvilna  
ar "Minnie Mouse" vai "Marvel" apdruku,  

izmēri: S–XXL, – 5 €,
vai kokvilnas džinsa šorti

vienkrāsaini, ar kabatām, 
sievietēm, izmēri: 34–42, – 7 €, 
vīriešiem, izmēri: M–XXL, – 7 €
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T krekls, 
100% kokvilna 
zēniem,
ar "Mickey Mouse" apdruku,
izmēri: 134–170 cm

T krekls, 
100% kokvilna 
zēniem,
ar "Marvel" apdruku,
izmēri: 104–134 cm 
vai 134–170 cm

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

5 €
Džinsa šorti 

kokvilnas,
ar viskozi,

zēniem,
ar kabatām,

ar uzrotītiem staru galiem 
un "Mickey Mouse" apdruku,

izmēri: 104–134 cm

5 €
Džinsa  

šorti 
ar augstu  

kokvilnas saturu,
ar elastānu,

zēniem,
ar kabatām

un sasienamu  
aukliņu  

jostasvietā,
izmēri:  

134–170 cm

T krekls, 
100% kokvilna 
ar "Mickey Mouse" apdruku,
zēniem, izmēri: 104–134 cm, – 2,50 €,
vai vīriešiem, izmēri: S–XXL, – 5 €

4 € Beisbola cepure 
kokvilnas, zēniem,
ar regulējamu apkārtmēru,
ar "Spiderman" apdruku
un hologrāfisku uzšuvi,
apkārtmērs: 52–56 cm

pieejami  
arī:
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© Disney

2 50 €

2 50 €

2 50 
  no

€

T krekls, 
100% kokvilna 
meitenēm,
ar "Daisy Duck" apdruku,
izmēri: 104–134 cm

T krekls, 
100% kokvilna 
ar "Minnie Mouse"  
apdruku,
meitenēm,
izmēri:  
104–134 cm, – 2,50 €,
vai sievietēm,
izmēri:
S–XXL, – 5 €

6 €
Soma  
meitenēm, ar rāvējslēdzēju,
regulējamu pleca siksnu
un "Minnie Mouse" apdruku,
izmērs: 22 x 16 cm

T krekls, 
100% kokvilna 

meitenēm,
ar "Minnie Mouse"  

apdruku,
izmēri: 134–170 cm

5 €
Kokvilnas  
šorti
98% kokvilnas
un 2% elastāna,
meitenēm,
ar kabatām
un nodiluma efektu,
izmēri: 134–170 cm

5 €
 no

Džinsa šorti
meitenēm, 
ar augstu kokvilnas saturu un viskozi, 
ar "Minnie Mouse" apdruku, 
izmēri: 104–134 cm, – 5 €, 
vai sievietēm, 100% kokvilna, 
ar sasienamu aukliņu un gumiju  
jostasvietā, izmēri: 34–42, – 7 €

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



© Disney

3 €

5 €

2 50 €

2 50 €
Pēdiņu komplekts, 2 pāri 

ar augstu kokvilnas saturu,
sievietēm, ar "Minnie Mouse" motīviem, 

izmēri: 35–38, 39–42

10 €
Pidžama 
sievietēm, komplektā:
T krekls ar augstu kokvilnas saturu
un 100% viskozes šorti, 
ar "Minnie Mouse" apdruku,
izmēri: S–XL

Šortiņu komplekts, 2 gab. 
95% kokvilnas un 5% elastāna,
sievietēm, ar "Minnie Mouse" apdruku,
komplektā dažādi dizaini,
izmēri: S–XXL

Pidžama, 
100% kokvilna 
meitenēm,
ar "Minnie Mouse" apdruku,
izmēri: 92–128 cm

6 €
Naktskrekls, 
100% kokvilna 
meitenēm, 
ar "Minnie Mouse" apdruku, 
izmēri: 134–176 cm

Biksīšu komplekts,  
3 gab., 
100% kokvilna 
ar "Minnie Mouse" apdruku,
komplektā dažādi dizaini,
izmēri: 92–128 cm

Apskati jaunumus un 
sniedz atsauksmes

@pepcolvpepcolv

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

5 €

2 €

2 €

2 50 
  no

€

Bokseršortu  
komplekts  
95% kokvilnas un 5% elastāna,
zēniem,
ar platu gumiju
un "The Simpsons" apdruku,
komplektā dažādi dizaini,
izmēri: 134–176 cm

Apakšbikšu komplekts, 3 gab., vai bokseršortu komplekts, 2 gab. 
zēniem, ar "Mickey Mouse" apdruku, komplektā dažādi dizaini, pieejamie varianti: apakšbikšu komplekts,  
3 gab., 100% kokvilna, izmēri: 92–128 cm, – 2,50 €, vai bokseršortu komplekts, 2 gab., 95% kokvilnas un 5% elastāna,
izmēri: 92–128 cm, – 5 €

Pēdiņu komplekts,  
3 pāri 
ar augstu kokvilnas saturu  
un elastānu, zēniem,
ar "The Simpsons" apdruku,
komplektā dažādi dizaini,
izmēri: 31–42

Pēdiņu komplekts, 3 pāri 
ar augstu kokvilnas saturu un elastānu,

zēniem, ar "Mickey Mouse" apdruku,
komplektā dažādi dizaini,

izmēri: 23–30

5 €
 no

Pidžama, 100% kokvilna 
ar "Mickey Mouse" apdruku,

zēniem, izmēri: 92–128 cm, – 5 €,
vai 134–176 cm, – 7 €,

vīriešiem, izmēri: M–XXL, – 10 €

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

SHGO 045544 TESTEX

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI 17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI SHGO 045544 TESTEX



© Disney

5 €

2 50 €

2 50 €

Rāpulītis, 100% kokvilna 
zēniem, ar apkaklīti,
priekšpusē pogājams, ar apdruku,
izmēri: 56–80 cm

Tops,
100% kokvilna 

meitenēm  
vai zēniem,

ar "Lilo & Stitch"  
apdruku,

izmēri:  
80–98 cm

4 €

Šorti, 
100% 
kokvilna 
zēniem,
viegla džinsa 
auduma,
ar sasienamu 
aukliņu 
jostasvietā,
kabatām un 
uzšuvi,
izmēri: 74–98 cm

6 €
Bodijs,* 
100% kokvilna 
meitenēm,
ar svārkiem,
volāna piedurknēm
un "Minnie Mouse"  
apdruku,
izmēri: 62–92 cm

Tops, 
100% kokvilna

meitenēm,
ar "Minnie Mouse"  

apdruku,
izmēri: 80–98 cm

5 €
Rāpulītis, 
100% kokvilna
meitenēm,
priekšpusē pogājams,
ar apdruku,
izmēri: 56–80 cm

* Prece pieejama noteiktos veikalos.
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6 €
T krekls, 
100% kokvilna 
sievietēm, ar V veida  
kakla izgriezumu,  
ar "Looney Tunes"  
apdruku,
izmēri: S–XXL

10 €
Lina bikses
ar viskozi,
sasienamu aukliņu  
jostasvietā
un kabatām,
izmēri: 36–44

6 €
Iešļūcenes
sievietēm, džutas,
ar ziedu rotājumu,
izmēri: 36–41

4 €
Tops, 

100% kokvilna 
vīriešiem, ar apdruku,

izmēri: M–XXL

6 €

Šorti  
vīriešiem,

peldēšanas,
ar krāsu pārejas efektu

un kabatām,
izmēri: M–XXL

4 €
Cepure 
vīriešiem,
ar apmali,
universāla  
izmēra

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



1 30 €

2 50 €

Pudele 
ūdenim,  
ar aizsargvāciņu,
tilp. 550 ml

Krūze  
ar salmiņu 
ar metālisku rakstu,
tilp. 500 ml

1 €
 no Piknika trauki

caurspīdīgas plastmasas, 
ar reljefu rakstu, 
glāze, tilp. 480 ml, – 1 €, 
deserta šķīvis, Ø 20 cm, – 1,30 €, 
salātu bļoda, Ø 15 cm, – 1,30 €, 
dekanters, tilp. 1 l, – 2,30 €, 
salātu bļoda, Ø 25 cm, – 2,50 €

4 €
Pudele* 
stikla, ar vāciņu ar siksniņu 
un noņemamu apvalku, 
tilp. 550 ml

5 €
Saliekama  

pudele  
silikona,
ar āķīti,

tilp. 500 ml

*Prece pieejama noteiktos veikalos.

pieejama  
arī:

   

pieejama  
arī:

      

pieejami  
arī:

Pērc droši!
Preces var atgriezt 30 dienu laikā*

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



4 50 €

2 30 €

Burka ar salmiņu 
ar metāla vāciņu, 
ar rokturi, tilp. 480 ml, – 1 €, 
vai ananasa formas, 
ar lapiņām, tilp. 580 ml, – 1,50 €

Termosoma 
ar rāvējslēdzēju un rokturiem,
ar arbūza vai citrona apdruku,
izmērs: 56 x 20 x 25 cm

4 €
Galdauts 
vaskadrānas,
ar apdruku,
izmērs:
140 x 180 cm

5 €
Burka ar krānu 
plastmasas,
ar vāciņu, kuram ir rokturis,
tilp. 3,8 l

Pudele 
ar dzesēšanas kubiciņiem,

ar vāciņu, tilp. 1.5 l

1 €
 no

pieejama  
arī:

   

pieejams  
arī:

   

pieejama  
arī:

   

pieejama  
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 €

1 30 
  no

€

2 50 €

4 €
Galda  
paliktņu  
komplekts,  
4 gab.  
celulozes,
austi,  
Ø 38 cm

LED lampa 
uz saules baterijām  
ar mainīgu gaismas krāsu,  
stikla kupolu un iebūvētu saules bateriju,
Ø 8 cm, augstums 38 cm

5 €
LED laterna 
uz saules baterijām 
ar stikla kupolu ar plaisājuma efektu,
ar rokturi un iebūvētu
saules bateriju,
Ø 12 cm, augstums 14 cm

Galdauts 
vaskadrānas, ar apdruku,
izmērs:
90 x 130 cm, – 1,30 € 
vai 100 x 140 cm, – 2 €3 €

Krēsla  
spilvens 
ar kokvilnas  
pārklājumu
un aukliņām,
izmērs: 40 x 40 cm

Puķupods 
metāla,
ar augstu statīvu,
izmērs:
15 x 15 x 50 cm

pieejams arī
90 x 130 cm

   

pieejams arī
100 x 140 cm

       

pieejami  
arī:

      

pieejams  
arī:

   

piedāvājumi spēkā no 05.05.2022. līdz 18.05.2022.
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3 €
 no

1 80 €

Puķupoda pārsegs
Ø 12,5–17,5 cm, augstums 13 cm, – 3 €,
Ø 22,5 cm, augstums 19 cm, – 6 €,
Ø 28,5 cm, augstums 25 cm, – 10 €,
vai kvadrāta formas, izmērs: 16 x 16 x 24 cm, – 7 €

Galda  
paliktnis 
korķa,
ar apdruku,
izmērs: 30 x 45 cm

7 € Spilvens 
ar apdruku vienā pusē 
un vienkrāsainu otru pusi, 
izmērs: 43 x 43 cm, ar pušķīšiem, 
vai 35 x 50 cm

5 € Dekors 
keramikas,
stāvošs,
var izmantot kā vāzi,
augstums 19,7 cm

3 €
 no Puķupoda pārsegs

Ø 12,5–17,5 cm, augstums 13 cm, – 3 €,
Ø 22,5 cm, augstums 19 cm, – 6 €,
Ø 28,5 cm, augstums 25 cm, – 10 €

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



4 €
 no

3 €
 no

Dvielis, 
100% kokvilna 
ar rakstu un bārkstīm, 
izmērs:
50 x 100 cm, – 4 € vai
70 x 140 cm, – 7 €

15 €
Vannas plauktiņš 
bambusa, ar rokturi
un regulējamu platumu,  
ar grāmatas atbalstu
un vietu piederumiem,
izmērs: 70 x 22 x 4 cm

Vannasistabas aksesuāri 
ar bambusa elementiem, 
ausu kociņu trauks, – 3 €, 
šķidro ziepju trauks, – 3 €, 
vai trauks vatei, – 4 €

12 €
Paklājiņš  
bambusa,
izmērs: 60 x 40 x 3 cm

2 € Vannas  
plauktiņš  
plastmasas,
ar tvertni
un āķīti uzkarināšanai,
izmērs:
31,5 x 28,5 x 12,5 cm

6 €
 noTualetes suka 

vai miskaste 
ar bambusa elementiem,

tualetes suka, – 6 €
vai miskaste, Ø 19 cm,  

augstums 24 cm, – 9 €

13.HPK.33690 HOHENSTEIN HTTI

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


