
Rotaļlietu  
  pasaule 

Pieejama arī ar
"Peppa Pig"

Rotaļu telts
saliekama, 

ar "Paw Patrol"  
vai "Peppa Pig" apdruku, 

izmērs: 75 x 75 x 90 cm

10 €
Burbuļu pūšanas  

rotaļlieta
"Paw Patrol" vai "Peppa Pig", 

iekļauti 118 ml šķidruma, 
bērniem no 3 gadu vecuma

12 €

Piedāvājumi spēkā no 19.05.2022. līdz 01.06.2022. Preču skaits ierobežots.

sajūti kvalitāti,
 iemīli cenu

TOP!



12 €

15 €

10 €

17 €
Lelle "Barbie" 
ar peldbaseinu ar slidkalniņu 
un piederumiem, bērniem  
no 3 gadu vecuma

Lelle 
motorlaivā 
laiva peld pa ūdeni, 
bērniem no  
3 gadu vecuma

10 €
Lelle mazulis 
dzer un iet uz podiņa, 
komplektā: pudelīte,  
krūšautiņš un podiņš,  
bērniem no 18 mēnešu  
vecuma

10 €

Pirātu kuģis 
rotaļām vannā, ar kustīgiem  
elementiem, ūdens lielgabalu  
un 2 bumbiņām, bērniem  
no 12 mēnešu vecuma

"Peppa Pig"  
vai "George" 

plīša, vasaras apģērbā, 
augstums 50 cm

Rotaļu mīkla 
frizētavas vai barbekjū komplekts,  
komplektā 4 mīklas trauciņi un piederumi

pieejama  
arī:

piedāvājumi spēkā no 19.05.2022. līdz 01.06.2022.
sajūti kvalitāti,  
 iemīli cenu

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



12 €

7 €

Rotaļu komplekts "Hot Wheels" 
"City Downtown Express Car Wash"  
vai "Monster Trucks Launch & Bash", 
komplektā iekļauta automašīna, 
bērniem no 4 gadu vecuma 15 €

Pilsētas autobuss 
ar skaņas un gaismas  
signāliem, darbojas pēc  
vilces principa, garums 45 cm,  
komplektā iekļautas baterijas, 
bērniem no 3 gadu vecuma

Badmintona  
komplekts 
ietilpst: 2 raketes ar gaismiņām, izmērs: 26,5 x 29 x 2,5 cm,  
un 3 volāniņi ar gaismiņām, izmērs: 12 x 8,5 x 8,5 cm, 
pieejams zaļš vai oranžs komplekts, komplektā  
iekļautas baterijas

20 €
Skrejritenis 
ar trim riteņiem, regulējamu  
stūres augstumu un mīkstiem  
rokturiem, maks. braucēja s 
vars 50 kg

10 €
Staigājošs dinozaurs 
rada skaņas, kustina galvu un asti, 
izmērs: 30,5 x 17,5 cm, 
bērniem no 3 gadu vecuma, 
komplektā iekļautas baterijas

12 €
Zobenvalis vai dinozaurs 
plīša, zobenvalis, garums 60 cm,  
vai dinozaurs, augstums 55 cm, 
bērniem no 12 mēnešu vecuma

pieejams arī:

pieejams arī:

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



3 €

Legingi* 
95% organiskās  

kokvilnas un 5% elastāna, 
meitenēm, rievota  
adījuma, ar uzšuvi, 

izmēri: 56–86 cm

Rādāmās kartītes 
uz aukliņas, ar spilgtiem,  

krāsainiem "Disney"  
zīmējumiem, bērniem  
no 3 mēnešu vecuma

5 €
Bodiju  

komplekts,  
2 gab.

100% kokvilnas vai ar  
augstu kokvilnas  

saturu, meitenēm,  
ar volāniem  

plecu daļā, ar apdruku, 
komplektā dažādi  

dizaini, izmēri: 62–92 cm

5 €
Komplekts mazuļiem, 
100% kokvilna
meitenēm, komplektā: T krekls  
ar apdruku un šorti ar ažūra izšuvumu  
un sasietu lentīti, ar "Marie Cat"  
vai "Minnie Mouse" apdruku, izmēri: 74–98 cm

5 €
Komplekts  
mazuļiem, 

100% kokvilna 
zēniem, komplektā: bodijs  

ar apdruku un šorti ar pogām, 
izmēri: 56–86 cm

6 €
Bodiju komplekts,  
2 gab.* 
95% kokvilnas un 5% elastāna,
zēniem, ar "Mickey Mouse" apdruku,  
izmēri: 62–92 cm

5 €

Komplekts mazuļiem, 
100% kokvilna 
zēniem, komplektā:  
T krekls un šorti, izvēlei  
komplekts ar  
"Lilo & Stitch"  
vai "Mickey Mouse"  
apdruku, izmēri:  
74–98 cm

Bērnu grāmata 
akordeona formas locījums, 

ar spilgtiem, krāsainiem "Disney"  
zīmējumiem, bērniem  
no 3 mēnešu vecuma
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4 50 €

2 50 €
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pieejams arī:

pieejams  
arī:

pieejamas  
arī:

pieejamas  
arī:

Apskati jaunumus un 
sniedz atsauksmes

@pepcolvpepcolv

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

Certified by USB
TEX2765

‘organic’



5 €

2 €

Tops un šorti, 
100% kokvilna 
zēniem, ar apdruku, 
izmēri: 104–134 cm

4 €
Treniņbikses 
ar augstu kokvilnas saturu, 
ar sasienamu aukliņu jostasvietā un kabatām, 
vienkrāsainas, izmēri: 104–134 cm

2 €
T krekls, 

100% kokvilna
zēniem, 

ar apdruku, 
izmēri: 104–134 cm

Šorti*
mikrošķiedras, 
zēniem, 
ar sasienamu  
aukliņu  
jostasvietā 
un apdruku, 
izmēri:  
104–134 cm

Tops, 100% kokvilna 
zēniem, četrkrāsu, 
izmēri: 104–134 cm 4 € T krekls, 100% kokvilna

zēniem, ar uzrakstu joslām plecu daļā  
un "Scooby-Doo" apdruku, 
izmēri: 104–134 cm

4 €Šorti 
mikrošķiedras, zēniem, ar kabatām,  

gumiju jostasvietā  
un "Scooby-Doo" apdruku,  

izmēri: 104–134 cm
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2 50 €

pieejams  
arī:

   

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



4 €
Šorti 
98% kokvilnas  
un 2% elastāna, meitenēm,  
ar sasienamu aukliņu  
jostasvietā un kabatām, 
ar "Paw Patrol" apdruku, 
izmēri: 104–134 cm

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

4 €

Tops, 
100% kokvilna

meitenēm,  
ar bārkstainu apakšmalu  
un "Paw Patrol" apdruku, 

izmēri: 104–134 cm

5 €
Kleita, 100% kokvilna 

ar volānu plecu lencēm 
un savilkumu viduklī, 

pogājama, vienkrāsaina, 
izmēri: 104–134 cm

5 €
Komplekts,* 
100% kokvilna
meitenēm, komplektā: 
tops ar apdruku un vienkrāsaini šorti  
ar sasietu lentīti, izmēri: 104–134 cm * 
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Visas bukletā redzamās preces ir mūsu TOP
piedāvājumi, kas veikalā ir atrodami ar zīmi 



2 50 €

5 €
Tops, 
100% kokvilna
zēniem, ar "Jurassic World"  
apdruku, izmēri: 134–170 cm

5 €
Kleita 
100% viskoze 
ar spāņu stila kakla izgriezumu  
un brīva piegriezuma  
piedurknēm, ar apdruku, 
izmēri: 134–170 cm

4 €Platmale 
meitenēm, ar neona krāsas  
sasietu dekoratīvu aukliņu, 

universāla izmēra

7 €
Džinsa šorti 

ar augstu kokvilnas saturu,  
ar elastānu, zēniem,  

ar gumiju un aukliņu jostasvietā, 
ar kabatām, izmēri: 134–170 cm

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

Šorti* 
mikrošķiedras, meitenēm, 

ar aukliņu jostasvietā un apdruku, 
izmēri: 134–170 cm

2 50 €
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arī:

   

TOP!Visas bukletā redzamās preces ir mūsu TOP
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7 €
Krekls, 

100% viskoze
sievietēm, ar V veida  

kakla izgriezumu, 
kabatām un uzrotītām  

piedurknēm, pogājams,  
ar "Looney Tunes" apdruku, 

izmēri: 36–46

7 €
Šorti, 
100% kokvilna
sievietēm, brīva piegriezuma, 
ar kabatām, izmēri: 34–42

10 €
Kleita, 

100% viskoze
ar lencītēm, 
apdruku un 

savilkumu viduklī, 
izmēri: 36–44

6 €
T krekls, 
100% kokvilna 
sievietēm, ar "Looney Tunes" apdruku, izmēri: S–XXXL

6 €

T krekls, 
100% kokvilna 
100% kokvilna 
sievietēm,  
ar izsmalcinātu  
izšuvumu, 
izmēri: S–XXXL

7 €

Šorti 
lina, sievietēm, 
brīva  
piegriezuma, 
ar jostu un  
kabatām, 
ar apdruku, 
izmēri: 34–42

Pērc droši!
Preces var atgriezt 30 dienu laikā*

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



12 €
Rītasvārki 
sievietēm, satīna, ar jostu 
 un apdruku, izmēri: S/M, L/XL

9 €
Naktskrekls 
sievietēm, satīna, 
ar apdruku, 
izmēri: S–XXL

9 € Pidžama, 100% kokvilna
vīriešiem, komplektā vienkrāsains  
T krekls ar apdrukātu kabatu  
un šorti ar tādu pašu apdruku,  
izmēri: M–XXL

2 €
Miega maska
satīna, ar apdruku, 
univerāla izmēra

7 €

Pidžama 
99% kokvilnas un 1% viskozes, 

sievietēm, ar volānu  
pie apkakles un šortu  

staru galos, vienkrāsaina, 
izmēri: S–XL

7 €
Naktskrekls 
sievietēm,  
mikrošķiedras,  
ar ziedu mežģīni, 
izmēri: S–XXL

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

piedāvājumi, kas veikalā ir atrodami ar zīmi 



2 €
Īszeķu komplekts, 3 pāri 

kokvilnas, ar elastānu, 
meitenēm, ar "Lilo & Stitch" motīviem,  

komplektā dažādi dizaini,  
izmēri: 31–38

3 €

Apakšbikšu  
komplekts, 2 gab. 

95% kokvilnas un 5% elastāna, 
meitenēm, ar platu jostu,  

ar apdruku, komplektā  
dažādi dizaini, izmēri: 134–176 cm

3 €

Sporta  
krūšturis 
95% kokvilnas un 
5% elastāna,  
meitenēm, ar platu  
gumiju un apdruku, 
izmēri: 134–176 cm

7 €
Pidžama, 

100% kokvilna  
meitenēm, komplektā 

T krekls ar "Lilo & Stitch"  
apdruku un  

vienkrāsaini šorti, 
izmēri: 134–176 cm

5 €
Pidžama, 
100% kokvilna
zēniem, ar "Jurassic World"  
apdruku, izmēri: 92–128 cm

7 €
Pidžama, 

100% kokvilna 
zēniem,  

ar "Jurassic World"  
apdruku, 

izmēri: 134–176 cm
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Visas bukletā redzamās preces ir mūsu TOP
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2111238 Centexbel 

2111238 Centexbel 

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI



7 €
Pleds 
ar "Minnie Mouse"  
vai "Mickey Mouse" 
 apdruku, izmērs: 130 x 170 cm

Salokāma kaste 
ar "Minnie Mouse"  

vai "Mickey Mouse" apdruku, 
izmērs: 30 x 30 x 30 cm 7 €

Kārbiņa 
bambusa, ar "Minnie Mouse"  
vai "Mickey Mouse" apdruku,  
izmērs: 24 x 12 x 7 cm

4 €
Salokāms grozs
ar "Minnie Mouse"  
vai "Mickey Mouse" apdruku, 
izmērs: 35 x 35 x 55 cm

9 €
Salokāms pufs* 

ar uzglabāšanas nodalījumu, 
ar "Minnie Mouse" vai "Mickey Mouse" apdruku, 

izmērs: 31 x 31 x 31 cm

7 €Spilvens 
ar "Minnie Mouse"  

vai "Mickey Mouse" apdruku,
izmērs: 45 x 45 cm

2 50 €
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pieejama  
arī:

   

pieejams arī:

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

SH025 126239 TESTEX

SH025 126239 TESTEX



5 €
Aromatizētā  

svece 
stikla traukā, ar metāla  

vāciņu, pieejami dažādi  
aromāti, Ø 13,5 cm,  

augstums 8 cm

2 €
Auskaru  
komplekts
6 pāri, zelta vai  
sudraba krāsas, 
dažādi dizaini  
komplektā

Kaste 
ar sirds formas piekariņu, 

25 x 15 x 14 cm – 4 €, 
30 x 20 x 16 cm – 6 €

7 € Vāze 
stikla, 
augstums 30 cm

3 € Fotorāmītis 
13 x 18 cm foto

Svece 
kvadrāta formas  

stikla traukā,
aromāts: "Cranberry Tea",  

"White Scent"  
vai "Lychee Mocktail",
8 x 8 x 8 cm – 1,80 €,
10 x 10 x 10 cm – 4 €,

12 x 12 x 12 cm – 5 €

4 €
 no
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pieejama  
arī:

          

pieejams  
arī:

   

pieejams  
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


