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6€

Bodiju komplekts, 100% kokvilna, 3 gab.
zēniem, komplektā 2 bodiji ar apdruku un 1 vienkrāsas,
izmēri: 56–92 cm

6€
Krekls

velūra, meitenēm,
ar aplikāciju vai
ar volāniem priekšpusē,
vienkrāsas,
izmēri: 104–134 cm

6€

zēniem, ar apdruku un
kabatu ar rāvējslēdzēju,
izmēri: 104–134 cm

2

50
€

Kreklu komplekts,
100% kokvilna, 2 gab.
Pieejami
arī:

Krekls,
100% kokvilna

T krekls,
100% kokvilna

meitenēm, ar apdruku,
komplektā dažādi dizaini,
izmēri: 74–98 cm

zēniem, ar apdruku,
izmēri: 104–134 cm

6€

pieejams
arī:

Bikses,
100% kokvilna

zēniem, ar sasienamu
aukliņu jostasvietā,
kabatām un apdruku,
izmēri: 104–134 cm

Krekls, 100% kokvilna
zēniem, ar apdruku,
izmēri: 74–98 cm

3€

5€

pieejamas
arī:
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10€

no

2

Džemperis

mīksta adījuma,
ar strukturālu rakstu
un lureksa
pavedieniem,
izmēri: S–XXL

50
€

LED gaismas virtene,
10 spuldzītes

ø 6 cm, garums 165 cm,
ar baltām spuldzītēm – 2,50 €
vai daudzkrāsainām spuldzītēm – 3 €,
baterijas iegādājamas atsevišķi

pieejama
arī:

7€

7€

pieejama arī:

9€

9€

Kafijas galdiņš

ar koka kājām, ø 35 cm,
augstums 35 cm

Treniņbikses

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

5€

Krekls ar kapuci

velūra, ar sasienamu
satīna lentīti pie kapuces
un lielu priekškabatu,
vienkrāsas, izmēri: S–XXL

7€

metāla, izmērs: 11 x 5,5 x 16 cm

stikla traukā ar metāla vāciņu,
pieejamas dažādas
krāsas un aromāti,
ø 13,5 cm,
augstums 8 cm

plīša, ar pagarinātu
mugurpusi un uzrotāmām
piedurknēm, rūtaina,
izmēri: S–XXXL

rūtaini,
izmēri: S–XXL

Modinātājpulkstenis

Aromatizēta svece

Blūze

Legingi

5€

pieejams
arī:

pieejamas
arī:

5€

Mikrošķiedras pleds

pieejams dažādu krāsu, izmērs: 130 x 170 cm
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2€

Sienas pulkstenis

Fotorāmītis

ø 20 cm

dažādas krāsas, 15 x 20 cm – 1 €,
komplekts, 2 gab.,
10 x 15 cm, – 1,30 €,
komplekts, 2 gab.,
13 x 18 cm, – 1,80 €,
A4 – 1,80 € vai 30 x 40 cm – 2,50 €

Dvielis,
100% kokvilna
30 x 50 cm – 0,80 €,
50 x 90 cm – 2,50 €,
70 x 130 cm – 5 €

no

0

80
€

no

1

30
€

Vannasistabas
piederumi

plastmasas, ar rievotu tekstūru,
zobu suku trauks – 1,30 €,
šķidro ziepju trauks – 2 €

no

1€

pieejams
arī:

pieejams
arī:

1

80
€

pieejams arī:

Vāze

2

stikla,
augstums 20 cm

50 Grozs
€

ar rokturiem,
30 x 19 x 17 cm – 2,50 €,
33 x 23 x 20 cm – 4 €,
40 x 28 x 22 cm – 5 €

Spilvenu pārvalku
komplekts, 2 gab.

pieejams arī:

samta, izmērs: 40 x 40 cm

2

50
€

pieejams arī:

1

30
€

Pakaramo komplekts, 6 gab.
plastmasas, izmērs: 24 x 45 cm

4

50
€

Pakaramo komplekts, 7 gab.
koka, izmērs: 24 x 45 cm

Aromatizēta sojas vaska svece
stikla traukā, ar ažūra koka vāciņu,
dažādi aromāti, ø 11 cm,
augstums 8,5 cm

5€
2

30
€

Latte glāžu
komplekts, 2 gab.
stikla, caurspīdīgas,
tilp. 2 x 270 ml,
var mazgāt trauku
mazgājamajā mašīnā
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Mans veikals

Atklāj PEPCO pasauli mūsu piedāvājumus,
jaunās preces un
iedvesmas avotus...
To visu atradīsi

JAUNUMS

Glamūra mirdzums
Apskati kolekciju

Ietiniet mīkstā audumā

Etniskā oāze

Apskati kolekciju

Apskati kolekciju

Ziedu bagātība

www.pepco.lv

Apskati kolekciju

Izvēlne

Buklets

Preces

Veikali

Seko līdzi aktualitātēm

Klientu serviss:
klients.lv@pepco.eu
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facebook.com
/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

