
10 €
 no

TOP!

Pidžama 
velūra, ar  
"Harry Potter"  
apdruku, meitenēm,  
izmēri: 134–164 cm – 10 €  
vai zēniem,  
izmēri: 92–128 cm – 10 €,  
sievietēm, izmēri: S–XL,  
vai vīriešiem,  
izmēri: M–XXL – 12 €

sajūti kvalitāti,
 iemīli cenu

Piedāvājumi spēkā no 20.10.2022. līdz 02.11.2022. preču skaits ierobežots.



10 €

4 50 €

4 50 €

12 €
  no

Pidžama 
velūra,

ar "Harry Potter" apdruku,  
meitenēm, izmēri: 92–128 cm,  

vai zēniem, izmēri: 134–164 cm

Zeķu komplekts,  
2 pāri
ar augstu kokvilnas saturu,  
ar elastānu, sievietēm,  
neslīdošas, ar "Harry Potter"  
motīviem, komplektā dažādi  
dizaini, izmēri: 35–38, 39–42

Čības
neslīdošas, ar "Harry Potter"  

motīviem, meitenēm,  
izmēri: 23–30, 31–38,  

vai sievietēm, izmēri: 35–42

Halāts ar kapuci 
flīsa, ar kabatām, jostu un "Harry Potter"  
apdruku, meitenēm, izmēri: 134–164 cm – 12 €  
vai sievietēm, izmēri: S/M–L/XL - 17 €

Halāts ar kapuci 
flīsa, ar kabatām, jostu  

un "Harry Potter" apdruku,  
meitenēm vai zēniem,  

izmēri: 92–128 cm 

10 €

piedāvājumi spēkā no 20.10.2022. līdz 02.11.2022.
sajūti kvalitāti,  
 iemīli cenu



7 €
  no

7 €

5 €
7 €
  no

4 €
T krekls  

ar garām  
piedurknēm,  

100% kokvilna 
zēniem, ar  

"Harry Potter" apdruku,  
izmēri: 104–134 cm

Krekls  
ar kapuci  

zēniem, ar "Harry Potter"  
apdruku, 100% kokvilna,  
izmēri: 104–134 cm – 7 €  

vai ar augstu kokvilnas saturu,  
izmēri: 134–170 cm – 10 €

Treniņbikses
zēniem, ar sasienamu aukliņu jostasvietā,  
kabatām un "Harry Potter" apdruku,  
100% kokvilna, izmēri: 104–134 cm – 7 €  
vai ar augstu kokvilnas saturu,  
izmēri: 34–170 cm – 10 € 

T krekls ar garām  
piedurknēm 
ar augstu kokvilnas saturu,  
zēniem, ar "Harry Potter"  
apdruku, izmēri: 134–170 cm

Komplekts mazuļiem
ar augstu kokvilnas saturu, zēniem,
komplektā bodijs un legingi  
ar "Harry Potter" apdruku, izmēri: 62–92 cm

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



5 €

7 €

15 €

3 € Kastu komplekts, 2 gab. 
kartona, ar "Harry Potter" apdruku,  
izmērs: 25 x 26 x 24 cm

Gultasveļa, 100% kokvilna
ar "Harry Potter" apdruku,  
segas pārvalks, izmērs: 140 x 200 cm,  
un spilvens, izmērs: 70 x 80 cm

Spilvens 
ar "Harry Potter"  

motīviem, Ø 37 cm

Pleds 
ar "Harry Potter" apdruku,  
izmērs: 130 x 170 cm

Apskati jaunumus un 
sniedz atsauksmes

@pepcolvpepcolv

SH025 126239

SH025 126239

2015OK0629



5 €
2 €

7 €

7 € 4 €

4 €

Termoss 
vakuuma, ar aizvaru,  
pieejami 2 dizaini, 
ar "Harry Potter"  
apdruku, tilp. 350 ml

Pusdienu soma 
ar rāvējslēdzēju, zeltītas krāsas elementiem  
un "Harry Potter" apdruku, izmērs: 26 x 11,5 x 24 cm

Cepumu griezēju  
komplekts, 4 gab. 
nerūsējošā tērauda, ar "Harry Potter"  
motīviem, komplektā dažādi dizaini

Krūze 
keramikas, ar "Harry Potter" 
apdruku, tilp. 340 ml

Krūze 
keramikas, ar "Harry Potter"  

apdruku, tilp. 460 ml

Puzle, 500 gab. 
ar "Harry Potter" motīviem,  

pieejami 4 dizaini

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



7 €
7 €

6 €

10 €

6 €
4 €

Kleita 
ar savilkumu  
jostasvietā,  

un volāniem,  
divkārtu, tilla,  

ar "Harry Potter"  
apdruku,  

izmēri:  
134–170 cm

T krekls  
ar garām  
piedurknēm,  
100% kokvilna
meitenēm, ar noapaļotu  
apakšmalu un  
"Harry Potter" apdruku,  
izmēri: 134–170 cm

Svārki 
divkārtu, tilla,  
ar mirdzumiem,  
gumiju jostasvietā 
 un "Harry Potter"  
apdruku,  
izmēri: 134–170 cm

Komplekts mazuļiem  
ar augstu kokvilnas  
saturu, meitenēm,
komplektā bodijs un legingi  
ar "Harry Potter" apdruku,  
izmēri: 62–92 cm

T krekls ar  
garām piedurknēm,  

100% kokvilna 
meitenēm, ar  

"Harry Potter" apdruku,  
izmēri: 104–134 cm

Svārki 
divkārtu, tilla, ar oderi,  

ar gumiju jostasvietā  
un "Harry Potter" apdruku,  

izmēri: 104–134 cm

pieejams  
arī:

   

piedāvājumi spēkā no 20.10.2022. līdz 02.11.2022.
sajūti kvalitāti,  
 iemīli cenu



4 50 
 no

€

10 €
  no

11 €

15 €

12 €

20 €

20 €

Puķupoda pārsegs 
koka,
ar metāla statīvu,  
15 x 15 x 40 cm – 10 €,
19 x 19 x 60 cm – 15 €

Gultasveļa, 100% kokvilna 
ar rūtainu apdruku,   
segas pārvalka izmērs: 140 x 200 cm,  
spilvena pārvalka izmērs: 70 x 80 cm

Laterna 
metāla, ar rokturi,  
izmērs: 14 x 14 x 28 cm

Mājas  
aromāta  
izkliedētājs 
elektriskais, traukā,  
tilp. 300 ml

Spilvena  
pārvalks 

dažādi raksti un krāsas:
ar mākslīgās kažokādas  

pārklāju – 4,50 €
vai ar reljefu rakstu,  
100% kokvilna – 7 €,

izmērs: 45 x 45 cm 

Pleds 
mākslīgās kažokādas,  

izmērs: 130 x 160 cm

Ķeblis 
ar mākslīgās kažokādas  
pārsegu un koka kājām,  
Ø 32 cm, augstums 40 cm

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

2015OK0629  

SH025 174400



10 €
12 €

10 €

7 €

10 €

10 €

T krekls ar  
garām  
piedurknēm  
ar apaļu kakla  
izgriezumu un  
pagarinātu aizmuguri,  
vienkrāsas, izmēri: S–XXXL

Vidēja  
garuma  

svārki 
ar kabatām un  

rūtainu apdruku, 
 izmēri: S–XXL

Krekls  
ar kapuci 
ar elastīgiem piedurkņu  
galiem un apakšmalu,  
ar reljefu izmēri: S–XXXL

Treniņbikses 
ar kabatām un  

elastīgiem galiem,  
ar reljefu rakstu,  

izmēri: S–XXL

Džemperis 
brīva piegriezuma,  

ar lureksa pavedieniem,  
izmēri: S–XXL

Bikses 
vaskotas, ar gumiju  
jostasvietā un kabatām,  
vienkrāsas, izmēri: 36–44

Pērc droši!
Preces var atgriezt 30 dienu laikā*



5 €
 no

5 €
  no

4 €
  no

5 €
  no

5 €
 no

Termokrekls 
silts, ātri žūstošs un elpojošs,  

bezvīļu, meitenēm,  
izmēri: 92–128 cm – 5 €  

vai izmēri: 134–164 cm – 6 €  
un sievietēm,  

izmēri: S–XL – 10 €

Termokrekls 
silts, ātri žūstošs un elpojošs, bezvīļu, zēniem,  
izmēri: 92–128 cm – 5 €  
vai izmēri: 134–164 cm – 6 €  
un vīriešiem, izmēri: M–XL – 10 € 

Termolegingi 
silti, ātri žūstoši un elpojoši, bezvīļu,  
meitenēm, izmēri: 92–128 cm – 5 € 

vai izmēri: 134–164 cm – 6 € 
un sievietēm, izmēri: S–XL – 7 €

Termoapakšveļa 
silta, ātri žūstoša un elpojoša, bezvīļu, zēniem,  
izmēri: 92–128 cm – 5 €  
vai izmēri: 134–164 cm – 6 €  
un vīriešiem, izmēri: M–XL – 9 €

Termozeķes 
ar oderi, siltas un ērtas, ar atbalsta zonām un mitrumu  
uzsūcošām zonām, meitenēm vai zēniem,  
izmēri: 23–38 – 4 €,  
sievietēm, izmēri: 35–42 – 5 €  
vai vīriešiem, izmēri: 39–46 – 5 €

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



12 €

5 €

10 €

15 €

12 €
Rotaļu virtuves izlietne  
ar piederumiem,  
14 gab. 
bioplastmasas,  
komplektā: virtuves izlietne,  
tējkanna, panna, katli ar  
vākiem un galda piederumi,  
bērniem no 3 gadu vecuma

Lelle "Moya Mia Coffe Shop" 
komplektā: lelle un kafejnīca ar piederumiem,  
bērniem no 3 gadu vecuma

Poniju komplekts  
komplektā 4 dažādu krāsu poniji,  
slidkalniņš, šūpoles un piederumi,  

bērniem no 3 gadu vecuma

Attīstoša spēle  
klucīšu celšanas spēle, 27 gab.,  

bērniem no 3 gadu vecuma

Rotaļu autovilcējs 
ar 4 automašīnām, bioplastmasas,  

bērniem no 18 mēnešu vecuma,  
komplektā iekļautas baterijas

MAZĀK PLASTMASAS, VAIRĀK PRIEKA! 
Šīs rotaļlietas satur 40% mazāk plastmasas. 
Tās ir izgatavotas no dabiska materiāla – 
kviešu salmiem. Rūpēs par planētu!

pieejams  
arī:

   

pieejams  
arī:

   

piedāvājumi spēkā no 20.10.2022. līdz 02.11.2022.
sajūti kvalitāti,  
 iemīli cenu



12 €

9 €

12 €

10 €

12 €

"Mecha Chariots" 
ložņājošs dzīvnieka formas  

transportlīdzeklis, dažādi dizaini,  
ar skaņas un gaismas signāliem,  

bērniem no 3 gadu vecuma,  
komplektā iekļautas baterijas

Celtniecības  
klucīšu komplekts,  

64 gab.  
radoša rotaļlieta,  

bērniem no 3 gadu vecuma

Rotaļu bezceļa mašīna  
ar tālvadību, ar četru riteņu piedziņu,  
mērogs 1:18, ar gaismas signāliem,  
kustās visos virzienos,  
bērniem no 6 gadu vecuma

Rotaļu smagā mašīna 
ar tālvadību, mērogs 1:64, kustās visos virzienos,  

atkritumu izvedējs vai izgāzējs,  
bērniem no 3 gadu vecuma,  

baterijas iegādājamas atsevišķi

Dinozaurs 
gumijas, ar skaņas signāliem,  
dažādi dizaini, bērniem  
no 3 gadu vecuma,  
iekļautas baterijas,  
kas nav maināmas

pieejams  
arī:

   

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



4 50 
 no

€

6 €

9 €
Sedziņa mazuļiem 

mīksta un silta, divpusēja,  
muslīna, ar filca oderi,  

izmērs: 75 x 100 cm

Aksesuāri mazulim 
izgatavoti no silikona, neslīdoši, 
bļoda ar piesūcekni, 13 cm - 4,50 €,
lāča galvas formas paliktnis,
izmērs: 36 x 26 cm, - 5 €

Krūze 
silikona, ar vāciņu, salmiņu  
un 2 osiņām, augstums 7 cm

Šķīvītis* 
silikona, lāča galvas formas,  
ar piesūcekni, ø 18 cm

* Prece pieejama noteiktos veikalos.

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

4 50 €


