
TOP!

6 €
 no

Krekls vai treniņbikses, 100% kokvilna
ar "Looney Tunes" apdruku,
krekls vai treniņbikses meitenēm vai zēniem,
izmēri: 104–134 cm, – 6 €, krekls vai treniņbikses zēniem,  
izmēri: 134–170 cm, – 7 €

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

Piedāvājumi spēkā no 11.08.2022. līdz 24.08.2022. Preču skaits ierobežots.

sajūti kvalitāti,
 iemīli cenu



10 €
 no

6 €

10 €
Krekls, 
100% viskoze 
sievietēm,  
ar apkaklīti,
ar noapaļotu  
apakšmalu,  
pogājams,
ar “Looney Tunes”  
apdruku,  
izmēri: 
36–46

7 €
Krekls,  
100% kokvilna 
meitenēm,
ar “Looney Tunes”  
apdruku, izmēri:
134–170 cm

7 €
Treniņbikses,  
100% kokvilna 
meitenēm, 
ar “Looney Tunes”  
apdruku, izmēri:
134–170 cm

Krekls  
vai treniņbikses,  
100% kokvilna 
meitenēm,
ar “Looney Tunes” apdruku,  
izmēri: 104–134 cm

Treniņbikses  
vai krekls ar kapuci

sievietēm, kokvilnas,  
ar “Looney Tunes” apdruku,  

izmēri: S–XXL, bikses  
ar gumiju jostasvietā – 10 €  

vai krekls ar kapuci – 12 €

6 €
 no

T krekls, 
100% kokvilna 
sievietēm,
ar “Looney Tunes”  
apdruku,  
ar V veida kakla  
izgriezumu, izmēri: 
S–XXXL, – 6 €,
vai ar reljefu motīvu,
izmēri: S–XXL, – 7 €

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

pieejams  
arī:

pieejams  
arī:

pieejams  
arī:

piedāvājumi spēkā no 11.08.2022. līdz 24.08.2022.
sajūti kvalitāti,  
 iemīli cenu

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



6 €

4 € T krekls ar garām  
piedurknēm,  
100% kokvilna 
zēniem, ar "Looney Tunes"  
apdruku, izmēri: 104–134 cm

5 €
 

T krekls  
ar garām  
piedurknēm,  
100% kokvilna
zēniem,  
ar "Looney Tunes"  
apdruku,  
izmēri: 134–170 cm  

7 €
Treniņbikses,  
100% kokvilna 
zēniem, ar sasienamu  
aukliņu jostasvietā  
un "Looney Tunes" apdruku,  
izmēri: 134–170 cm  

4 €
 no

T krekls ar garām  
piedurknēm,  

100% kokvilna 
meitenēm, ar apaļu kakla izgriezumu  

un "Looney Tunes" apdruku,  
izmēri: 104–134 cm vai 134–170 cm  

7 €
Krekls,  
100% kokvilna 
zēniem, ar "Looney Tunes"  
apdruku, izmēri: 134–170 cm 

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

Krekls vai  
treniņbikses,  
100% kokvilna 
zēniem, ar "Looney Tunes"  
apdruku,  
izmēri: 104–134 cm

TOP!

pieejams  
arī:

pieejams  
arī:

pieejams  
arī:

pieejams  
arī:

pieejamas  
arī:

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



4 € Mīkstais  
grabulītis* 
ar "Looney Tunes"  
varoņa motīvu,  
"Sylvester" vai "Tweety"

2 50 
  no

€

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

   

Legingi, 100% kokvilna 
mazuļiem, ar "Looney Tunes" apdruku,  
meitenēm, izmēri: 56–86 cm, – 2,50 €,  

vai zēniem, izmēri: 62–92 cm, – 3 €

9 €
Komplekts  
meitenēm

krekls ar kapuci,  
100% kokvilna,  

un legingi, 95% kokvilnas  
un 5% elastāna,  

ar "Looney Tunes"  
apdruku,  

izmēri: 74–98 cm

Komplekts zēniem,  
100% kokvilna 
krekls un bikses,  
ar "Looney Tunes" apdruku,  
izmēri: 74–98 cm

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

4 € Bodijs 
95% kokvilnas un 5% elastāna,
zēniem vai meitenēm,
ar "Looney Tunes" apdruku, 
izmēri: 62–92 cm

16.HBD.79596 HOHENSTEIN HTTI

2015OK0629 AITEX5 €

Spilvens* 
mazuļiem, ar 100% kokvilnas  
pārvalku vienā pusē,
ar "Looney Tunes" apdruku,  
izmērs: 33 x 24 cm

divpusējs

www.tuv.com  
nr TP 50540592

*Prece pieejama  
noteiktos veikalos.

10 €

pieejams  
arī:

   

pieejams  
arī:

   

Apskati jaunumus un 
sniedz atsauksmes

@pepcolvpepcolv

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



5 €
 no

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

Šortiņu 
komplekts,  

2 gab. 
kokvilna ar elastānu, zēniem,

ar "Looney Tunes" apdruku,  
komplektā dažādi dizaini,  

izmēri: 92–128 cm – 5 €,  
vai 134–176 cm – 6 €

7 €
Pidžama, 100% kokvilna 
zēniem, ar "Looney Tunes"  
apdruku, izmēri: 92–128 cm

2 €
 no

Zeķu komplekts,  
2 pāri 

kokvilna ar elastānu,  
zēniem, ar "Looney Tunes"  

apdruku, komplektā dažādi  
dizaini, izmēri: 23–30 – 2 €,  

vai 31–42 – 2,50 €

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

9 € Pidžama, 100% kokvilna
zēniem, ar "Looney Tunes" apdruku,  
izmēri: 134–176 cm

7 €
Pidžama,  

100% kokvilna 
meitenēm,

ar "Looney Tunes"  
apdruku,  

izmēri: 92–128 cm

9 €
Pidžama,  

100% kokvilna 
meitenēm,

ar "Looney Tunes" apdruku,  
izmēri: 134–176 cm

SHGO 045544

17.HCN.25884

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

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



1 50 €

1 80 €

12 €

Mugursoma 
viens nodalījums, ar rāvējslēdzēju,  

ārējo kabatu ar rāvējslēdzēju,  
stingru mugurpusi,  

regulējamām plecu lencēm  
un "Looney Tunes" apdruku,  

izmērs: 29 x 40 x 15 cm 

Apavu maisiņš 
ar auklām pārnēsāšanai  
uz muguras un "Looney Tunes"  
apdruku, izmērs: 34 x 43,5 cm 

Pildspalvu komplekts, 2 gab. 
ar "Looney Tunes" apdruku, komplektā dažādi dizaini

5 €
A5 klade 

80 rūtiņu lapas,  
vāks ar izšūtu  

"Looney Tunes" aplikāciju

9 €

Tualetes  
piederumu maciņš 
ar rāvējslēdzēju  
un "Looney Tunes" apdruku,  
izmērs: 17 x 11 x 10 cm

3 € Penālis 
2 nodalījumi, ar rāvējslēdzēju,  
rokturi un "Looney Tunes" apdruku

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)
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pieejama  
arī:

   

pieejams  
arī:

      

pieejama  
arī:

   

pieejams  
arī:

   

piedāvājumi spēkā no 11.08.2022. līdz 24.08.2022.
sajūti kvalitāti,  
 iemīli cenu

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



7 €

7 €

2 50 €

Pudele 
metāla,  
ar salmiņu  
un "Looney Tunes"  
apdruku,  
tilp. 500 ml

5 €

3D penālis 
2 nodalījumi,  

ar rāvējslēdzēju,  
ar "Looney Tunes"  

apdruku 

5 €

Rakstāmpiederumu  
komplekts 
ar "Looney Tunes" apdruku,
metāla penālis,  
A5 klade ar stiepli,  
pildspalva, 6 krāsu  
zīmuļi, dzēšgumija,  
zīmuļu asinātājs  
un lineāls, maisiņā  
ar rāvējslēdzēju

A5 klade ar stiepli
80 rūtiņu lapas,  

vāks ar metālisku  
"Looney Tunes" apdruku 

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)
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Mīkstā rotaļlieta 
ar "Looney Tunes" varoņu motīviem,  
augstums 30 cm, "Bugs Bunny",  
"Tasmanian Devil" vai "Tweety" 7 € Pusdienu soma 

ar "Looney Tunes"  
apdruku, izmērs: 26 x 11,5 x 24 cm

TOP!

pieejams  
arī:

      

pieejama  
arī:

   

pieejams  
arī:

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



2 50 €

10 € Segas un spilvena  
komplekts
ar "Looney Tunes" apdruku,  
sega, izmērs: 130 x 170 cm,
spilvens, izmērs: 40 x 40 cm

15 €

Gultasveļas komplekts,  
100% kokvilna 

ar "Looney Tunes" apdruku,
segas pārvalks, izmērs: 140 x 200 cm,

un spilvena pārvalks, izmērs: 70 x 80 cm

Salokāma kaste 
ar "Looney Tunes" apdruku,  

izmērs: 30 x 30 x 30 cm

5 € Spilvens 
ar "Looney Tunes" motīvu,
izmērs: 40 x 40 cm

4 €Salokāms grozs
ar "Looney Tunes" apdruku,

izmērs: 35 x 35 x 55 cm

LOONEY TUNES and all related characters and elements © & ™
Warner Bros. Entertainment Inc. WB SHIELD: © & ™ WBEI. (s22)

SH025 179771 TESTEX

SH025 179771 TESTEX

2015OK0629 AITEX

Pērc droši!
Preces var atgriezt 30 dienu laikā*

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



1 30 €1 30 
  no

€

1 50 €

0 80 €

1 30 €

Līmlapiņu  
komplekts 
blociņā, ar apdruku,  
pieejami dažādi dizaini

Klade ar stiepli 
ar neona apdruku uz vāka,  
A5, 80 lapas, – 1,30 €,  
ar hologrāfisku apdruku uz vāka,  
A4, 100 lapas, līniju, – 2,50 €

10 €
Mugursoma 
viens nodalījums,  
ar ārējo kabatu,  
rāvējslēdzēja aizdari,  
regulējamām plecu lencēm  
un hologrāfisku apdari,  
izmērs: 38,5 x 29 x 18 cm

2 €
Pildspalvu  
komplekts, 3 gab. 
ar figūriņām, komplektā  
dažādi dizaini un krāsas

Rakstāmpiederumu  
komplekts, 5 gab. 
ar dinozauru apdruku,  
lodīšu pildspalva, zīmulis,  
dzēšgumija, zīmuļu asinātājs un lineāls

Apavu  
maisiņš 
ar auklām  
pārnēsāšanai  
uz muguras  
un apdruku,  
izmērs: 33 x 43 x 0,2 cm

20 €
Skolas mugursoma 
2 nodalījumi, ar rāvējslēdzēju,  
ārējo kabatu ar rāvējslēdzēju,  
regulējamām plecu lencēm,  
stingru mugurpusi,  
EVA putu pildījumu,  
"Spiderman" apdruku,  
svars 470 g,  
izmērs: 38 x 27 x 15 cm

Dzēšgumiju komplekts 
komplektā dažādi dizaini,  
dinozaura formas, 4 gab.,  

vai spalvaina  
dzīvnieka formas, 3 gab.

2 €Penālis 
ar rāvējslēdzēju,  

bumbulīti un hologrāfisku efektu

pieejams  
arī:

    
  

pieejams  
arī:

    
  

pieejama  
arī:

    
  

pieejams  
arī:

    
  

pieejams  
arī:

   

pieejams  
arī:

   

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

piedāvājumi, kas veikalā ir atrodami ar zīmi 



2 €

2 50 €

1 50 €

0 80 €

2 50 €
Divpusējie flomāsteri,  
12 krāsas 
ar 2 dažāda  
biezuma galiņiem

Ģeometrijas  
piederumu  
komplekts 

automātiskais zīmulis ar svina  
uzpildes elementiem, kompass,  

dzēšgumija, 2 trijstūra formas  
lineāli, transportieris un lineāls

Trauks 
rakstāmrīkiem,  
metāla

4 €
Krāsu  
zīmuļu  
komplekts,
36 gab.  
9 ūdenskrāsu,  
9 metālisku krāsu,  
9 rasēšanas  
un 9 parastie zīmuļi

Tematiskā A5 klade 
60 lapas, rūtiņu, ģeogrāfijas,  
vēstures vai bioloģijas priekšmetiem,  
vai līniju, valodu priekšmetiem

Ūdenskrāsas,  
21 krāsa 

komplektā  
iekļauta otiņa

15 €
LED lampa 
ar elastīgu sviru,  
pieskāriena sensoru  
un pakāpeniski  
maināmu spilgtumu,  
izmērs: 20,6 x 11 x 33,5 cm,  
energoefektīva,  
ar iebūvētu  
uzlādējamo bateriju

piedāvājumi spēkā no 11.08.2022. līdz 24.08.2022.
sajūti kvalitāti,  
 iemīli cenu

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



6 €

4 €

6 €

7 €

4 €
Svārki

tilla,
ar oderi,

ar sudrabotu  
gumiju  

jostasvietā  
un spīdumu  

apdari,  
izmēri:  

104–134 cm

Kleita 
ar aizdari  
aizmugurē,  
savilkumu  
jostasvietā  
un rūtainu  
apdari,  
izmēri:  
104–134 cm

T krels ar garām piedurknēm,  
100% kokvilna 
zēniem, ar polo apkaklīti  
un krūškabatu ar apdruku, izmēri: 104–134 cm

Džinsi 
ar elastānu, zēniem,  

ar gumiju jostasvietā,  
kabatām un uzrotītiem džinsu galiem,  

izmēri: 104–134 cm

Krekls,  
100% kokvilna 

zēniem, ar apkaklīti  
un aprocēm,

izmēri: 116–134 cm

7 €
Bikses 
98% kokvilnas  
un 2% elastāna,  
zēniem, ar kabatām  
un uzrotītiem  
bikšu galiem,  
izmēri: 104–134 cm

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



5 €

4 50 €

5 €

Čības 
ar lipekļa aizdari,  
vienkrāsas, meitenēm,  
izmēri: 32–36, vai zēniem,  
izmēri: 33–36

6 €
Čības 
ar lipekļa aizdari, meitenēm,  
ar "L.O.L. Surprise" motīviem, izmēri: 22–31,  
vai zēniem, ar "Spiderman" motīviem, izmēri: 22–32

Legingi 
95% kokvilnas  
un 5% elastāna,
meitenēm,
rievota auduma,  
izmēri: 134–170 cm

T krekls, 100% kokvilna 
meitenēm, ar uzrotītām  
piedurknēm un apdruku,  
izmēri: 134–170 cm

6 €
Bikses 

98% kokvilnas  
un 2% elastāna, zēniem,

ar sasienamu aukliņu jostasvietā  
un kabatu, izmēri: 134–170 cm

4 €

T krekls ar  
grām piedurknēm,  

100% kokvilna 
zēniem, ar apdruku,  

izmēri: 134–170 cm

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


