
4 €
 no

7 €
Vannasistabas  

paklājiņš 
mikrošķiedras,  

ātri žūstošs, 
 izmērs: 50 x 80 cm

Kokvilnas  
dvielis 
blīvums 600 gsm,  
izmēri: 50 x 100 cm – 4 €  
vai 70 x 140 cm – 7 €

Dabiski  
maigi

TOP!

pieejams  
arī:

   

pieejams arī:

        

Piedāvājumi spēkā no 30.06.2022. līdz 20.07.2022. Preču skaits ierobežots.

sajūti kvalitāti,
 iemīli cenu

13.HPK.33690 HOHENSTEIN HTTI

SH025 176864 TESTEX



1 50 
 no 

€

1 50 
 no 

€

7 €

4 €

3 €
Dvielis matiem,  
100% kokvilna 
universāla izmēra

Šķidro ziepju  
dozators 
keramikas,  
tilp. 350 ml

Vannasistabas  
organizators 

ar bambusa vāku,
ar 1 vai 6 nodalījumiem,

izmērs: 11 x 15,5 x 6 cm

Ķermeņa mazgāšanas piederumi 
cimds, izmērs: 21 x 16,5 x 0,5 cm, – 1,50 €,
sūklis, ø 10 cm, augstums 4 cm, – 1,50 €,
josta muguras beršanai,
izmērs: 68 x 8 x 0,3 cm, – 2 €

Ķermeņa kopšanas  
piederumi

ar koka elementiem,  
nagu suka – 1,50 €,  

kāju suka ar pumeku – 2 €,  
apaļa suka,  ø 11 cm,  

augstums 3,4 cm, – 4 €,  
ķermeņa rullītis, pret celulītu,  
izmērs: 15 x 8 x 3,5 cm, – 4 €,  

suka ar garu kātu – 5 €

Vannasistabas  
spogulis 

ar bambusa ietvaru  
un metāla kājiņām, ø 13 cm

3 €

pieejams  
arī:

   

piedāvājumi spēkā no 30.06.2022. līdz 20.07.2022.
sajūti kvalitāti,  
 iemīli cenu



4 € 4 €

5 €

2 €
 no 

Krūšturis 
universāla tipa, polsterēts, ar mežģīni,  

izmēri: 75A–75D, 80B–80D, 85C, 85D

Biksītes 
ar mežģīni, brazīliešu stila, 

izmēri: S–XXL, – 2 €, 
bikini biksītes ar 

mežģīņu aizmuguri – 2 €, 
biksītes ar platu gumiju jostasvietā, 

izmēri: S–XL, – 2,50 €,
biksītes, izmēri: S–XL, – 2 €

Krūšturis vai biksīšu komplekts, 2 gab. 
bezvīļu, sporta krūšturis ar profilētām krūšu bļodiņām, izmēri: S–XL,
vai biksītes, izmēri: S–XXL

Krūšturis vai biksīšu komplekts, 2 gab.
bezvīļu, svītrains,

krūšturis ar profilētām, polsterētām krūšu bļodiņām,  
piemērots dziļam kakla izgriezumam,  

izmēri: S–XL, vai bikini biksītes, izmēri: S–XXL

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



3 €

7 € 7 €

3 €

7 €

6 €

Īszeķu komplekts, 3 pāri 
kokvilnas, ar elastānu, ar metālisku pavedienu,  
sievietēm, ar "Lilo & Stitch" motīviem,  
komplektā dažādi dizaini,  
izmēri: 35–38, 39–42

Īszeķu komplekts, 3 pāri 
kokvilnas, ar elastānu,  
ar metālisku diegu, sievietēm,  
ar "Mickey Mouse" motīviem,  
komplektā dažādi dizaini,  
izmēri: 35–38, 39–42

Pidžama,  
100% kokvilna 

sievietēm,  
komplektā T krekls  

ar apdruku  
un svītraini šorti,  

izmēri: S–XL

Naktskrekls,  
100% kokvilna 

sievietēm, ar ovālu  
apakšmalu un  

"Lilo & Stitch" apdruku,  
izmēri: S–XXL

Pidžama,  
100% kokvilna 

sievietēm,  
ar "Mickey Mouse"  

apdruku,  
izmēri: S–XL

Pidžama,  
100% kokvilna 

meitenēm,  
komplektā T krekls  

ar apdruku un  
svītraini šorti,  

izmēri: 134–176 cm

© Disney

©
 D

is
ne

y

Apskati jaunumus un 
sniedz atsauksmes

@pepcolvpepcolv



9 €
6 €

3 €

2 50 €
3 €

4 €
3 €

Naktskrekls,  
100% kokvilna
meitenēm,  
ar "Pushteen" apdruku,  
izmēri: 134–176 cm

Pidžama  
95% kokvilnas  
un 5% elastāna,  
meitenēm,  
ar "Pink Panther"  
apdruku,  
izmēri:  
134–176 cm

Zeķu komplekts, 2 pāri*
kokvilnas, ar elastānu, meitenēm,  

ar "Pushteen" apdruku, izmēri: 31–38

Krūšturu komplekts, 2 gab.
meitenēm, bezvīļu, ar platu gumiju apakšmalā,  
ar metālisku pavedienu, svītraini,  
komplektā dažādas krāsas,  
izmēri: 134–164 cm

Biksīšu komplekts, 2 gab. 
meitenēm, bezvīļu, ar gumiju jostasvietā,  

komplektā dažādas krāsas,  
izmēri: 134–164 cm

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

Šortiņu komplekts,  
2 gab. 
95% kokvilnas un 5% elastāna,  
meitenēm,  
ar "Pushteen" apdruku,  
komplektā dažādi dizaini,  
izmēri: 134–176 cm

* Prece pieejama tikai noteiktos veikalos.

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

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI



7 €
4 50 €

2 50 €

4 €

5 €

4 €

Legingi
95% kokvilnas un 5% elastāna,
meitenēm, divkrāsaini,  
ar uzrakstiem,  
izmēri: 134–170 cm

Džinsa svārki  
ar gumiju jostasvietā  
un kabatām,  
izmēri: 134–170 cmT krekls, 100% kokvilna

meitenēm, ar sasienamu  
apakšmalu un apdruku, trīskrāsains,  

izmēri: 134–170 cm

Treniņbikses,  
100% kokvilna 
zēniem, ar sasienamu aukliņu jostasvietā,  
kabatām un apdruku, izmēri: 134–170 cm

T krekls,  
100% kokvilna 

zēniem, ar apdruku,  
izmēri: 134–170 cm

Šorti,  
100% kokvilna 
zēniem, ar sasienamu  
aukliņu jostasvietā,  
kabatām un apdruku,  
izmēri: 134–170 cm

pieejami  
arī:

   

Pērc droši!
Preces var atgriezt 30 dienu laikā*



6 € 7 €

2 €

5 € 7 €

4 50 €

Treniņbikses,  
100% kokvilna 
zēniem, ar sasienamu  
aukliņu jostasvietā  
un kabatām,  
vienkrāsainas,  
izmēri: 104–134 cm

T krekls 
95% kokvilnas un 5% viskozes,

zēniem, ar apdruku,
izmēri: 104–134 cm

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

Krekls,  
100% kokvilna 
meitenēm, ar elastīgu apakšmalu  
un "Minnie Mouse" apdruku,  
izmēri: 104–134 cmDžemperis,  

100% kokvilna 
meitenēm,  
ar krāsainiem  
3D bumbulīšiem,  
izmēri: 104–134 cm

Jaka ar kapuci 
kokvilnas, zēniem,  
ar rāvējslēdzēju,  
kabatām un uzšuvi,  
trīskrāsaina,  
izmēri: 104–134 cm

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



5 €
4 € 5 €

10 €

3 €

9 €

Tops 
95% kokvilnas un 5% elastāna,  
vienkrāsains, mīksta materiāla, izmēri: S–XXL

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

100% kokvilna 
sievietēm, ar apdruku,  

izmēri: S–XXXL

T krekls,  
100% kokvilna 
vīriešiem, ar apdruku,  
izmēri: M–XXL

Džinsa legingi 
ar elastānu un platu  

gumiju jostasvietā,  
izmēri: 36–44

Treniņbikses 
ar kabatām, vienkrāsainas,  

izmēri: S–XXL

pieejams  
arī:

   

pieejams  
arī:

   

pieejams  
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


