Tropiskā
sajūti kvalitāti,
iemīli cenu

kolekcija

TOP!
pieejams
arī:

no

2

50
€

Peldtērpi

peldbikses zēniem,
izmēri: 92–128 cm, – 2,50 €,
peldkostīms meitenēm,
izmēri: 92–128 cm, – 4 €,
bikini sievietēm, izmēri: S–XXL,
bikini apakšdaļa – 4 €, bikini augšdaļa – 5 €

Piedāvājumi spēkā no 16.06.2022. līdz 29.06.2022. Preču skaits ierobežots.

sajūti kvalitāti,
iemīli cenu

piedāvājumi spēkā no 16.06.2022. līdz 29.06.2022.
no

4€

Bikini augšdaļa
vai apakšdaļa

izmēri: S–XL,
apakšdaļa – 4 €
vai augšdaļa ar aukliņu,
sasienamu ap kaklu
un aizmugurē – 6 €

no

5€

Bikini augšdaļa vai apakšdaļa

ar apdruku, izmēri: S–XXL, apakšdaļa
ar paaugstinātu jostasvietu, modelējoša, – 5 €,
vai "push-up" augšdaļa
ar polsterētām krūšu bļodiņām – 6 €

no

4€

pieejams
arī:

Bikini augšdaļa
vai apakšdaļa

ar apdruku, izmēri: S–XXL,
apakšdaļa ar apdruku – 4 €
vai augšdaļa ar regulējamām lencītēm – 5 €

10€

Pludmales tunika,
100% kokvilna

ar V veida kakla izgriezumu,
pogājama, ar regulējamu
piedurkņu garumu
un apdruku,
izmēri: S–XXL

pieejama
arī:

Bikini
augšdaļa
vai apakšdaļa

ar apdruku,
izmēri: S–XXL,
apakšdaļa
ar sasienamām
aukliņām – 4 €
vai augšdaļa ar aukliņu,
sasienamu ap kaklu
un aizmugurē – 4 €

4€

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

4€

Peldkostīms

Peldbikses

meitenēm, ar asimetrisku
volānu un apdruku,
izmēri: 92–128 cm

vīriešiem, ar apdruku,
izmēri: M–XXL

2

TOP!

4€

50
€

Peldbikses

zēniem, ar apdruku,
izmēri: 92–128 cm

Peldbikses

5€

zēniem, ar apdruku,
izmēri: 134–164 cm

2

50
€

Peldkostīms
meitenēm,
ar volānu un
"Minnie Mouse"
apdruku,
izmēri: 80–92 cm

Bikini
augšdaļa
vai apakšdaļa

meitenēm, ar apdruku,
izmēri: 134–146 cm,
augšdaļa ar lencītēm
un volānu – 2,50 €
vai apakšdaļa – 2,50 €

2

50
€

4€

Peldšorti

zēniem,
ar "Nemo"
apdruku,
izmēri: 80–92 cm

20.HCN.22720 HOHENSTEIN HTTI

Apskati jaunumus un
sniedz atsauksmes

pepcolv

@pepcolv

6€

Pludmales dvielis,
100% kokvilna
ar "Lilo & Stitch, "Ariel",
"Mickey Mouse"
vai "Minnie Mouse"
apdruku,
izmērs: 70 x 140 cm

7€

Pludmales dvielis

ātri žūstošs, sarullēts, ar lenti,
vienkrāsains, izmērs: 90 x 180 cm

21.HCN.48407 HOHENSTEIN HTTI

4€

7€

Pludmales dvielis
mikrošķiedras, apaļš,
ar bārkstīm
un apdruku, Ø 150 cm

Tops

kokvilnas,
izmēri: S–XXL

pieejams
arī:

pieejams
arī:

Visas bukletā redzamās preces ir mūsu TOP
piedāvājumi, kas veikalā ir atrodami ar zīmi
Ūdens baloni, 200 gab.

Ūdens pistole

konteiners ar sūkni,
dažādas krāsas

izvēlei 3 krāsas,
izmērs: 42 x 16,5 cm,
1 l ūdens, bērniem
no 3 gadu vecuma

5€

5€

10€

7€

Ziepju pūšamais
komplekts

Peldbaseins

komplektā: Ø 34 cm šķīvis milzu burbuļiem,
piederumi, 500 ml ziepju burbuļu šķīduma,
bērniem no 3 gadu vecuma

30€
Peldbaseins

piepūšams,
izmērs: 210 x 135 x 40 cm,
1 pieaugušajam un 2 bērniem
no 6 gadu vecuma

TOP!

piepūšams, 3 apļi, caurspīdīgs, ar apdruku,
Ø 100 cm, augstums 22 cm,
2 bērniem no 3 gadu vecuma

6€

Ūdens šūpuļtīkls

piepūšami spilveni ar sieta sēdekli vidū,
1 personai, izmērs: 120 x 65 cm,
maks. svars 80 kg,
bērniem no 14 gadu vecuma

pieejams
arī:

Saulesbrilles

sievietēm, universāla izmēra

5€

9€

Sandales*
meitenēm,
ar ziedu rakstu,
izmēri: 22–31

no

7€
no

7€

Bikini augšdaļa
vai apakšdaļa

vienkrāsaina, izmēri: S–XL,
teksturēta apakšdaļa – 7 €
vai augšdaļa ar volānu – 10 €

Sandales*

meitenēm,
ar ziedu rakstu,
izmēri: 32–37

10€

Bikini augšdaļa
vai apakšdaļa

ar apdruku, izmēri: S–XL,
apakšdaļa ar volānu – 7 €
vai augšdaļa ar volānu – 10 €

11-54564 SHIRLEY

5€
*Prece pieejama noteiktos veikalos.

Iešļūcenes
ar ziedu rakstu,
izmēri: 36–41

7€

17€

Salmu
cepure*

ar mežģīņu lentīti,
universāla izmēra

Kleita,
100% viskoze
ar plašu kakla
izgriezumu,
gumiju
jostasvietā un
apdruku,
izmēri: 34–42

Pludmales lakats,
100% viskoze
ar apdruku,
var sasiet
dažādos veidos,
izmērs: 170 x 116 cm

12€
Iešļūcenes

sievietēm,
ar tekstila virspusi
un bārkstainu apdari,
izmēri: 36–41

15€

Sandales*

9€

sievietēm,
ar ziedu rakstu,
izmēri: 36–41

7€

Pludmales soma

ar sasienamu aukliņu
un rozā oderi ar ziedu rakstu,
izmērs: 50 x 30 cm

*Prece pieejama noteiktos veikalos.

var sasiet
dažādos veidos

Pērc droši!
Preces var atgriezt 30 dienu laikā*

2

50
€

Īszeķu komplekts,
5 pāri

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

kokvilnas, meitenēm,
komplektā dažādi dizaini,
izmēri: 23–30

2

50
€

Biksīšu komplekts,
4 gab.,
100% kokvilna

Pidžama,
100% kokvilna

meitenēm,
komplektā dažādi dizaini,
izmēri: 92–128 cm

izmēri: 134–176 cm, zēniem,
ar velosipēdu apdruku,
vai meitenēm, punktaina

5€

14.HCN.50033 HOHENSTEIN HTTI

4€

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

Bokseršortu komplekts, 2 gab.
100% kokvilnas vai ar augstu kokvilnas saturu,
zēniem, ar apdruku,
komplektā dažādi dizaini, izmēri: 98–128 cm

Īszeķu
komplekts,
5 pāri

kokvilnas, zēniem,
komplektā
dažādi dizaini,
izmēri: 31–38

2

50
€

Biksīšu
komplekts,
100% kokvilna
zēniem, ar apdruku,
komplektā
dažādi dizaini,
izmēri: 134–164 cm

2

50
€

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

4€

Biksīšu komplekts,
100% kokvilna
zēniem, ar apdruku,
komplektā dažādi dizaini,
izmēri: 134–164 cm

20.HCN.19053 HOHENSTEIN HTTI

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

7€

TOP!

7€

Krekls,
100% kokvilna

Kleita

meitenēm,
kokvilnas tops
ar aplikāciju
un tilla svārki
ar oderi,
izmēri: 104–134 cm

meitenēm,
ar "Snoopy"
apdruku,
izmēri:
104–134 cm

2

50
€

pieejama
arī:

Legingi

kokvilnas,
meitenēm,
ar apdruku,
izmēri: 104–134 cm

pieejams
arī:

2

2
50
€

T krekls,
100% kokvilna
zēniem, ar kabatu
un apdruku,
izmēri: 104–134 cm

50
€

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

5€

Treniņbikses

95% kokvilnas un 5% viskozes,
zēniem, ar sasienamu
aukliņu jostasvietā,
kabatām un apdruku,
izmēri: 104–134 cm

sajūti kvalitāti,
iemīli cenu

piedāvājumi spēkā no 16.06.2022. līdz 29.06.2022.
pieejama
arī:

Dzeršanas pudelīte
ar salmiņu
"Canpol Babies"
ar iegremdējamu salmiņu
un dzīvnieka apdruku,
tilp. 350 ml

6€

6€

"LOVI"
knupīšu komplekts,
2 gab.
komplektā dažādas krāsas,
piemēroti 0–3 mēnešus,
3–6 mēnešus vai 6–18
mēnešus veciem mazuļiem

4€

Sedziņa,
100% kokvilna

ažūra raksta, izmēri: 75 x 100 cm

4€
pieejami
arī:

Krūšautiņu komplekts*,
3 gab.
ar 100% kokvilnas
virskārtu
ar apdruku,
komplektā
dažādi dizaini,
universāla izmēra

9€

Soliņš ar
2 pakāpieniem
bērniem,
neslīdošs,
ar "Mickey Mouse"
un "Minnie Mouse"
apdruku

pieejama
arī:
* Prece pieejama noteiktos veikalos.

pieejams
arī:

SHH0 1113555 TESTEX

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

TOP!

2€

Tops,
100% kokvilna
meitenēm,
ar savilkumu,
vienkrāsains,
izmēri:
80–98 cm

2

pieejams
arī:

50
€

2

Kleita, 100% kokvilna

50
€

pieejami
arī:

Šorti*,
100% kokvilna

meitenēm, ar volānu plecu daļā
un apdruku, izmēri: 74–98 cm

meitenēm, svītraini,
ar sasietu lentīti,
izmēri: 74–98 cm

www.tuv.com
ID 1111240855

4

50
€

Maņas attīstošo
rotaļlietu
komplekts,
4 gab.
dzīvnieku formas,
komplektā dažādi
dizaini un krāsas

5€

Komplekts mazuļiem,
100% kokvilna
zēniem, komplektā:
T krekls un šorti ar
sasienamu aukliņu jostasvietā
un lielu kabatu priekšpusē,
ar apdruku, izmēri: 74–98 cm

Komplekts
mazuļiem,
100% kokvilna

zēniem, komplektā: T krekls
un kombinezons ar kabatām
un apdruku, izmēri: 74–98 cm

9€

2

50
€

Šorti,
100% kokvilna

zēniem, ar sasienamu
aukliņu jostasvietā,
kabatām un dekoratīvām
pogām, izmēri: 74–98 cm

* Prece pieejama noteiktos veikalos.

pieejama
arī:

5€

12€

Mājdzīvnieku
sedziņa
divpusēja,
izmērs: 80 x 100 cm

Mājdzīvnieku
guļvieta

divkrāsaina,
tikai lietošanai iekštelpās,
izmērs: 60 x 45 x 18 cm

12€

9€

Soma mājdzīvnieku
pārnēsāšanai
ar rāvējslēdzēju, rokturi,
regulējamu plecu lenci
un vēdināšanas paneļiem,
izmērs: 52 x 52 x 29 cm

Paklājiņš
mājdzīvnieku
atvēsināšanai
ar arbūza, kivi vai
citrona apdruku,
Ø 60 cm

2€

pieejams
arī:

Peldošs
rotaļu aplis

4€

rotaļlieta
suņiem

Rotaļlieta suņiem
mešanai, lidojošais šķīvītis,
granāta vai bumbiņas
un zivtiņas komplekts

2

pieejama
arī:

50
€

Mīkstā rotaļlieta suņiem
ar arbūza, kivi vai ananasa rakstu,
Ø 17 cm

pieejama
arī:

6€

Izvelkama
pavada suņiem

Silikona
bļoda

ar metāla sprādzi

saliekama, ø 14,5 cm
Seko līdzi aktualitātēm

1

80
€

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

