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Apģērbi bērniem  
ar Minionu apdruku,
izmēri: 104–134 cm,  
legingi, kokvilnas, 
ar elastānu, meitenēm, – 4 €,
treniņbikses, 100% kokvilna, 
zēniem, – 6 €,
jaka ar kapuci, 100% kokvilna,
meitenēm vai zēniem, – 7 €

Piedāvājumi spēkā no 04.08.2022. līdz 10.08.2022. Preču skaits ierobežots.

4 €
 no

TOP!

sajūti kvalitāti,
 iemīli cenu
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Legingi 
95% kokvilnas

un 5% elastāna,
meitenēm, 
ar Minionu 

apdruku,
izmēri: 

104–134 cm

Jaka ar 
kapuci 
meitenēm 

vai zēniem,
ar rāvējslēdzēju, 

ar Minionu apdruku,
izmēri: 104–134 cm

Treniņbikses 
kokvilnas, zēniem, 
ar Minionu apdruku, 
izmēri: 104–134 cm 

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

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

Krekls 
izmēri: 134–170 cm,
ar Minionu motīviem, 
meitenēm, 100% kokvilna, ar 3D aplikāciju vai apdruku,
vai zēniem, 95% kokvilnas un 5% elastāna, 
ar 3D aplikāciju un apdruku

4 €

7 €

6 €

5 €

9 € 9 €

piedāvājumi spēkā no 04.08.2022. līdz 10.08.2022.
sajūti kvalitāti, 
 iemīli cenu



Jaka ar kapuci, 
100% kokvilna 

meitenēm,
ar rāvējslēdzēju 

un Minionu apdruku, 
izmēri: 74–98 cm

Legingi 
96% kokvilnas un 4% elastāna,

meitenēm,
ar Minionu apdruku,

izmēri: 74–98 cm

Lietuszābaki 
ar Minionu apdruku,
meitenēm, izmēri: 22–31, 
vai zēniem, izmēri: 22–32

Jaka ar kapuci, 
100% kokvilna 

zēniem, ar rāvējslēdzēju, 
ar Minionu apdruku,

izmēri: 74–98 cm

Bikses, 
100% kokvilna 
zēniem,
ar sasienamu 
aukliņu jostasvietā, 
kabatām un Minionu apdruku,
izmēri: 74–98 cm 

Krekls 
sievietēm,
ar 3D aplikāciju 
un Minionu motīviem, 
izmēri: S–XXL

T krekls, 100% kokvilna 
vīriešiem, ar Minionu apdruku, 
melns vai balts, izmēri: S–XXL

6 €

10 €
6 €

4 €

10 €

6 €

2 50
€

TOP!Visas bukletā redzamās preces ir mūsu TOP
piedāvājumi, kas veikalā ir atrodami ar zīmi 
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Pidžama, 
100% kokvilna 
zēniem,
ar Minionu apdruku, 
izmēri: 134−176 cm

Šortiņu 
komplekts, 2 gab. 

kokvilnas, ar elastānu, 
zēniem, ar Minionu apdruku, 

komplektā dažādi dizaini, 
izmēri: 134–176 cm

Pidžama, 
100% kokvilna 

sievietēm, 
tops ar reljefu apdruku, 

ar Minionu motīviem, 
izmēri: S–XL

Šortiņu komplekts, 2 gab. 
kokvilnas, ar elastānu, meitenēm, 

ar platu gumiju jostasvietā 
un Minionu apdruku,

komplektā dažādi dizaini, 
izmēri: 134–176 cm

Pidžama, 
100% kokvilna 
meitenēm,
ar Minionu apdruku, 
izmēri: 92–128 cm

Īszeķu 
komplekts, 

3 pāri 
kokvilnas, ar elastānu, 

sievietēm, ar Minionu rakstiem, 
komplektā dažādi dizaini, 

izmēri: 35–38, 39–42

Zeķu 
komplekts, 

2 pāri 
ar augstu kokvilnas 

saturu, zēniem,
ar Minionu rakstiem, 

komplektā dažādi 
dizaini, 

izmēri: 31−42

Īszeķu komplekts, 3 pāri 
ar augstu kokvilnas saturu, meitenēm, ar Minionu rakstiem, 
komplektā dažādi dizaini, izmēri: 31–38

9 €

6 €

12 €

3 €

7 €

3 €

2 50
€

2 50
€

Apskati jaunumus un 
sniedz atsauksmes

@pepcolvpepcolv
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Šortiņu komplekts, 2 gab. 
kokvilnas, ar elastānu, 

meitenēm, ar Minionu apdruku, 
komplektā dažādi dizaini,

izmēri: 92–128 cm

Pidžama, 
100% kokvilna  
zēniem,
ar Minionu 
apdruku, 
izmēri:
92−128 cm

Pidžama, 
100% kokvilna 
meitenēm,
ar Minionu apdruku, 
izmēri: 134−176 cm

Šortiņu komplekts, 2 gab. 
kokvilnas, ar elastānu, zēniem, 

ar Minionu apdruku, 
komplektā dažādi dizaini,

izmēri: 92–128 cm

Zeķu komplekts, 2 pāri 
ar augstu kokvilnas saturu, 

zēniem, ar Minionu rakstiem,
komplektā dažādi dizaini,

izmēri: 23–30

Zeķu komplekts, 
2 pāri 
ar augstu kokvilnas saturu, 
meitenēm, ar Minionu rakstiem,
komplektā dažādi dizaini,
izmēri: 23–30

7 € 9 €

5 €

2 €2 €

2 50
€

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

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX

20.HCN.15789 HOHENSTEIN HTTI

19.HCN.94611 HOHENSTEIN HTTI
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Bērnudārza 
mugursoma, 3D 
viens nodalījums, 
ar rāvējslēdzēju, ar rokturi, 
regulējamām plecu lencēm
un Minionu apdruku, izmērs:
25 x 30 x 9 cm

Lielie fl omāsteri,
5 gab.
ar krāsas 

izsmidzināšanas 
funkciju un 

Minionu apdruku

Vaska krītiņi, 
12 gab. 
trijstūra formas,
ar Minionu apdruku

Mākslas komplekts, 
42 priekšmeti  
12 vaska krītiņi, 10 krāsu zīmuļi, 8 pasteļkrītiņi, 
6 fl omāsteri, līme, 3 papīra saspraudes, 
zīmuļu asinātājs un dzēšgumija,
kaste ar aizvaru, kuru var izmantot 
kā penāli vai organizatoru, 
ar Minionu apdruku 

Bērnudārza mugursoma, 3D 
viens nodalījums, ar rāvējslēdzēju, ar rokturi, 
regulējamām plecu lencēm
un Minionu apdruku, izmērs:
25 x 30 x 9 cm

Skolas soma
ar savelkamām auklām 
somas pārnēsāšanai
un Minionu apdruku, 
izmērs:
33 x 15,5 x 2 cm

5 €5 €
4 €

2 €
1 30

€

1 80
€

ar āsa 
izdāšan 

fuc!

piedāvājumi spēkā no 04.08.2022. līdz 10.08.2022.
sajūti kvalitāti, 
 iemīli cenu



Salokāms 
grozs 

ar Minionu 
apdruku, 

izmērs:
35 x 35 x 55 cm

Pleds 
ar Minionu 

apdruku,
izmērs: 

130 x 170 cm

Modinātājpulkstenis 
metāla, ar Minionu apdruku,

izmērs: 11 x 5,5 x 16 cm, 
baterijas iegādājamas atsevišķi

Spilvens 
ar Minionu apdruku, 

izmērs: 25 x 39 cm

Skolas soma
ar savelkamām auklām somas pārnēsāšanai 
un Minionu apdruku, izmērs:
33 x 15,5 x 2 cm

Termoss 
metāla, ar salmiņu, 
regulējamu siksniņu, 
Minionu apdruku 
un acs formas 
aizvēršanas pogu, 
tilp. 410 ml

4 €

7 €

6 €

5 €

10 €

1 80
€

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

SH025 126239 TESTEX

SH025 126239 TESTEX



Treniņbikses, 
100% kokvilna 
zēniem, ar sasienamu aukliņu jostasvietā, 
trīskrāsu, ar “Mickey Mouse” apdruku, 
izmēri: 74–98 cm

Legingi 
95% kokvilnas 
un 5% elastāna, 
meitenēm, 
ar “Marie” apdruku, 
izmēri: 74–98 cm

Krekls, 100% kokvilna 
meitenēm, ar volāniem plecu daļā 
un “Marie“ apdruku, izmēri: 74–98 cm

Krekls, 100% kokvilna 
meitenēm,
ar volāniem plecu daļā 
un “Dumbo” apdruku, 
izmēri: 74–98 cm

Jaka ar kapuci, 
100% kokvilna 

zēniem, ar kapuci, 
kurai ir austiņas,

trīskrāsu, ar “Mickey Mouse”
apdruku, izmēri: 74–98 cm

Legingi 
95% kokvilnas un 5% elastāna, 

meitenēm, ar “Dumbo” apdruku, 
izmēri: 74–98 cm

5 €

4 €

5 €

5 €

6 €

4 €

Pērc droši!
Preces var atgriezt 30 dienu laikā*

95% kokvilnas un 5% elastāna, 95% kokvilnas un 5% elastāna, 
meitenēm, ar “Dumbo” apdruku, meitenēm, ar “Dumbo” apdruku, 

5 
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Džemperis, 100% kokvilna 
zēniem, svītrains, izmēri: 104–134 cm

Bikses 
kokvilnas, ar elastānu, zēniem, 
ar sasienamu aukliņu jostasvietā, 
kabatām un uzrakstiem visā bikšu staru garumā, 
izmēri: 104–134 cm

Džinsi 
ar elastānu, zēniem, 

ar sasienamu aukliņu jostasvietā, 
kabatām un savilkumu džinsu galos, 

izmēri: 104–134 cm

Svārki 
ar pogājamām kabatām 
un rūtainu apdruku, 
izmēri: 134–170 cm

Krekls, 
100% kokvilna 

meitenēm, 
ar mežģīņu apkaklīti 

un aizdari aizmugurē, 
izmēri: 104–134 cm

Jaka, 
100% kokvilna 
meitenēm, pogājama, 
ar punktotu rakstu, 
izmēri: 104–134 cm

Džinsa svārki  
ar kabatām, 
volānu apakšmalā 
un punktotu rakstu, 
izmēri: 104–134 cm

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

6 €

7 €

5 €

5 €

4 €

6 €

5 €
4 €

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



Jaka 
smalka, 
rievota adījuma, 
izmēri: S–L

Bikses 
viskozes, ar elastānu, 
kabatām, platu gumiju 
jostasvietā 
un punktotu apdruku, 
izmēri: 36–44

Kleita 
smalka, rievota adījuma, 
taisna piegriezuma, 
ar ovālu kakla izgriezumu 
un šķēlumu apakšmalā, 
izmēri: 36–44

Džemperis 
smalka adījuma, 
ar ovālu apakšmalu 
un uzrotāmām piedurknēm, 
izmēri: S–XXXL

Džemperis
mīksta adījuma, 

ar polo apkaklīti, 
izmēri: S–XXL

Bikses 
velūra, ar kabatām, 
vienkrāsas, izmēri: S–XXL

Džemperis 
ar kapuci 
velūra, ar sasienamu 
satīna aukliņu 
un lielu priekškabatu, 
vienkrāsas, 
izmēri: S–XXL

10 € 10 €

10 €

5 €

10 €

7 €

9 € pieejams 
arī:

pieejamas 
arī:

piedāvājumi spēkā no 04.08.2022. līdz 10.08.2022.
sajūti kvalitāti, 
 iemīli cenu



Piekarināms rotājums 
makramē stila, tekstila auduma, 
izmērs: 50 x 70 cm

Galda lampa 
ar keramikas pamatni 
un tekstila abažūru,
ø 22,5 cm, augstums 39 cm

Rotājums 
ziedu kompozīcija stikla kupolā,  
ø 11,5 cm, augstums 22 cm

Svečturis 
ø 12,5 cm, augstums 21 cm – 6 €, 
ø 16,5 cm, augstums 30 cm – 9 €

Mākslīgā zāle 
smilgas, 

augstums 96 cm

Spilvena pārvalks 
mākslīgās kažokādas, 

izmērs: 50 x 50 cm

6€

 no

12 €

12 €

9 €

5 €

4 50
€

TOP!

pieejams 
arī:

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



Krēsla 
paliktnis 
mākslīgās kažokādas, 
ø 39 cm

Grozs 
pīts, dabas materiālu, 
ar apaļiem rokturiem, 
ø 24–32 cm, augstums 31 cm

Paplāte 
hiacinšu stiebru, 
ar koka rokturiem, 
izmērs: 24 x 24 x 11 cm

Grozs 
velveta, ar tekstila oderi, 
16 x 16 x 10 cm – 2 €,
20 x 20 x 11 cm – 3 €,
25 x 25 x 12 cm – 4 €

Puķupoda pārsegs 
keramikas, 
ar reljefu rakstu, ø 13,5 cm, 
augstums 13 cm – 4,50 €, ø 16 cm, 
augstums 15,5 cm – 6 €

Galdauts
ar apdruku, 

izmērs: 140 x 220 cm

2€

 no

4 €

10 €
5 €

10 €

4 50
  no

€

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


