
7 €
 no

Džemperis
ar Ziemassvētku rakstu, 
meitenēm, izmēri: 104–134 cm – 7 €,
zēniem, izmēri: 134–170 cm – 10 €
vai sievietēm, izmēri: S–XXL – 12 €

Ziemassvētku
veikals

sajūti kvalitāti,
 iemīli cenu

Piedāvājumi spēkā no 17.11.2022. līdz 23.11.2022. preču skaits ierobežots.



6 €

6 €

Džemperis 
meitenēm,
ar Ziemassvētku rakstu,
izmēri: 134–170 cm

Džemperis 
vīriešiem,

ar Ziemassvētku  
rakstu,

izmēri: M–XXL

Džemperis 
zēniem,

ar Ziemassvētku  
rakstu,
izmēri:  

104–134 cm

Džemperis 
meitenēm,
ar Ziemassvētku rakstu,
izmēri: 74–98 cm

Džemperis 
zēniem,
ar Ziemassvētku rakstu,
izmēri: 74–98 cm

12 €
7 €10 €

piedāvājumi spēkā no 17.11.2022. līdz 23.11.2022.
sajūti kvalitāti,  
 iemīli cenu



Siltas čības 
meitenēm, augstumā līdz potītēm,
ar mākslīgās kažokādas oderi  
un Ziemassvētku rakstu, izmēri: 22–31

Siltas čības 
zēniem, ar mākslīgās  
kažokādas oderi  
un Ziemassvētku rakstu, 
izmēri: 22–33

Siltas čības  
zēniem, ar atvērtu aizmuguri,  
oderi un Ziemassvētku rakstu, 

izmēri: 34–39

Siltas čības 
meitenēm, augstumā līdz potītēm,
ar mākslīgās kažokādas oderi un Ziemassvētku rakstu,
izmēri: 32–37

Siltas čības
vīriešiem,
ar atvērtu aizmuguri,  
oderi un Ziemassvētku rakstu, 
izmēri: 40–45

Siltas čības  
sievietēm, augstumā līdz potītēm,
ar mākslīgās kažokādas oderi  
un Ziemassvētku rakstu,
izmēri: 36–41 

5 €

5 €

5 €

6 €

6 €
5 €

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



Bodiju komplekts, 2 gab., 100% kokvilna 
zēniem, ar apdruku,
komplektā dažādi dizaini, izmēri: 62–98 cm

Džinsi 
zēniem, ar gumiju jostasvietā,

kabatām un uzrotītiem galiem,
izmēri: 74–98 cm

Džinsi 
meitenēm, ar gumiju jostasvietā
un zvaigznes formas uzšuvēm
ceļu zonā, izmēri: 80–98 cm

Bodijs 
velūra, meitenēm,  
ar volānu pie kakla  
izgriezuma,
izmēri: 62–92 cm

Zeķbikses  
ar gumijas  
plecu lencēm
kokvilnas, zēniem,
ar gumijas plecu lencēm,
izmēri: 62–92 cm

6 €

5 €

6 €

4 €

5 €

Apskati jaunumus un 
sniedz atsauksmes

@pepcolvpepcolv



6 €

7 €

Krekls, 100% kokvilna 
zēniem, ar apkaklīti,
pogājams, ar rūtainu aodruku,
izmēri: 104–134 cm

Krekls,  
100% kokvilna  
meitenēm, ar apkaklīti  
ar volānu un savilkumu  
piedurkņu galos,  
pogājams,
izmēri: 104–134 cm

Sarafāns
meitenēm, 
rūtains,
pogājams,
izmēri:
104–134 cm

Džemperis
zēniem,
ar Ziemassvētku rakstu,
izmēri: 104–134 cm

Džemperis, 100% kokvilna 
zēniem, ar Ziemassvētku apdruku,

izmēri: 104–134 cm

Kleita  
100% kokvilnas augšdaļa, tilla svārki  
ar dubultu oderi, ar aizdari aizmugurē un  
Ziemassvētku aplikāciju, izmēri: 104–134 cm

Bikses 
98% kokvilnas un 2% elastāna, zēniem,

ar sasienamu aukliņu jostasvietā,
kabatām un gumiju bikšu galos,

vienkrāsas, izmēri: 104–134 cm

7 €

6 €

9 €
6 €

6 €

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



Džemperis, 100% kokvilna 
zēniem, ar Ziemassvētku apdruku, 

izmēri: 134–170 cm

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

Džemperis,  
100% kokvilna  
meitenēm,  
melns ar Ziemassvētku  
uzrakstu vai balts  
ar Ziemassvētku apdruku, 
izmēri: 134–170 cm

Legingi 
velūra, meitenēm,  

ar mirdzumu  
apdruku, izmēri: 

134–170 cm

4 €

6 €

6 €

5 €

piedāvājumi spēkā no 17.11.2022. līdz 23.11.2022.
sajūti kvalitāti,  
 iemīli cenu



Krekls,  
100% viskoze 
sievietēm, ar apkaklīti  
ar dekoratīvām bumbiņām,
ar pagarinātu aizmuguri,
pogājams, izmēri: 36–46

Siltas čības  
sievietēm, augstumā līdz potītēm,
ar mākslīgās kažokādas oderi  
un Ziemassvētku rakstu, izmēri: 36–416 €6 €

T krekls,  
100% kokvilna  
ar Ziemassvētku apdruku,
sievietēm, izmēri: S–XXL – 5 €
vai vīriešiem, izmēri: M–XXL – 5 €

Siltas čības
vīriešiem,
ar atvērtu aizmuguri,  
oderi un Ziemassvētku rakstu, 
izmēri: 40–45

Džemperis,  
100% kokvilna  
ar Ziemassvētku  
apdruku, sievietēm,  
izmēri: S–XXL – 10 €
vai vīriešiem,  
izmēri: M–XXL – 10 €

10 €

5 €

10 €
apkaklīte  

ar rotājumiem

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



Eglīte  
mākslīga, džutas maisā, 
izmērs: 25 x 25 x 37 cm,
vai metāla traukā, ar čiekuriem,
izmērs: 30 x 30 x 35 cm

Stāvoša LED dekorācija 
makramē stila, uz metāla rāmja,
eglīte vai zvaigzne,
izmērs: 28 x 8,5 x 40 cm

Dekoratīva mājiņa
keramikas, tējas svecēm,

zema, izmērs: 9,5 x 7,5 x 11 cm,
vai augsta, izmērs: 8 x 6,5 x 15 cm

Dekoratīva  
mājiņa 
keramikas,  

tējas svecēm,
matēta, izmērs:
10 x 7,5 x 20 cm

LED 
zvaigzne 

bambusa,
piekarināšanai,

izmērs:
27,5 x 27,5 x 2 cm

4 €
4 €

7 €

2 50 €

5 €

pieejams arī:

Pērc droši!
Preces var atgriezt 30 dienu laikā*



7 €

Eglītes rotājumi,  
4 gab. 

caurspīdīgi,
ar dekorāciju iekšpusē  

un cilpiņu uzkarināšanai,  
ø 8 cm

Dekoratīva  
rūķu meitene 
stāvoša,  
izmērs: 13 x 7 x 37 cm

Piekarināmu  
rotājumu komplekts 
dabisku materiālu,
piekarināšanai vai galda rotāšanai,
pieejami komplekti ar baltiem  
vai sarkaniem rotājumiem

4 €

4 € p
ie

ej
am

s 
ar

ī:

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



30 €

Koka klucīši,  
40 gab. 

komplektā dažādi izmēri,  
krāsas un formas,

ar “Disney” filmu varoņiem,
bērniem no 2 gadu vecuma

Lelle “L.O.L. Surprise! O.M.G.” 
komplektā lelle, piederumi, piem., 
apģērbi, kurpes, aksesuāri,
matu suka, lelles statīvs,
pieejami 4 dažādi komplekti,
augstums apm. 25 cm

Lelle “Moya Mia” 
 helikopterā  
komplektā lelle un  

divvietīgs helikopters

Lelle “Barbie Cutie Reveal” 
komplektā lelle un 10 pārsteigumi,
grims parādās aukstā ūdenī,
pieejami 4 dažādi komplekti

Mīkstā rotaļlieta  
“Vienradzis” 
ar mirdzošiem spārniem un ragu,  
ar skaņas efektiem, garums 65 cm

25 €

15 €

10 €

20 €

atklāj pārvērtību  
burvību

mirdzoši spārni  
un rags

pieskaries,  
lai izgaismotos

klausies  
melodiju

Pērc droši!
Preces var atgriezt 30 dienu laikā*



Komplekts rokassprādžu darināšanai 
komplektā piederumi, krāsainas lodītes,
āķīši un aukliņas, rokassprādžu  
darināšanas norādījumi,
bērniem no 6 gadu vecuma

Robotu cīņas  
rotaļu komplekts 
ar tālvadību, kustās visos virzienos,  
ar kustīgām rokām, skaņas un  
gaismas efektiem, komplektā  
2 roboti un 2 tālvadības pultis,
bērniem no 3 gadu vecuma,  
baterijas iegādājamas  
atsevišķi

17 €

30 €
gaisma

skaņa

kustība

dažādu krāsu un formu ornamenti,  
lodītes un aukliņas

stiprinājumi, disks  
un pīšanas ierīce

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



Ieplāno iepirkšanos un dodies uz savu iecienīto veikalu!

Sacīkšu automobilis 
ar tālvadību,

kustās visos virzienos,
ar gaismas signāliem,

bērniem no 3 gadu vecuma,
baterijas iegādājamas atsevišķi

“Paw Patrol“ automobilis  
ar figūriņu   
komplektā automobilis, figūriņa,  
piederumi, pieejami 6 dažādi komplekti,  
bērniem no 3 gadu vecuma

“Hot Wheels Action”  
cilpveida trase  
triku izpildīšanai 
komplektā autotrase un automobilis,
bērniem no 4 gadu vecuma

Celtniecības klucīši “divi vienā”
komplekts ļauj izveidot divus dažādus  
automobiļus ar tālvadību,  
bērniem no 6 gadu vecuma,
baterijas iegādājamas atsevišķi

Raķešu palaidējs 
komplektā palaidējs  
un 3 putu raķetes, garums 60 cm,
bērniem no 6 gadu vecuma

17 € 17 €

20 €

20 €

25 €

iespēja salikt  
dažādus  

transportlīdzekļus

piedāvājumi spēkā no 17.11.2022. līdz 23.11.2022.
sajūti kvalitāti,  
 iemīli cenu



Piedzīvojumu 
meklētājiem

Ieplāno iepirkšanos un dodies uz savu iecienīto veikalu!

Vēl vairāk 
svētku sajūtai!

Idejas  
dāvanām

Ziemassvētku 
mode

Klasiska 
kolekcija

Ziemassvētki  
no virtuves

Loft stila 
kolekcija

Pasteļtoņu 
kolekcija

Šīs ir bukleta beigas, un tu joprojām vēlies vairāk?
PEPCO Ziemassvētku veikalā atradīsi visu nepieciešamo Ziemassvētkiem,  

lai sagatavotos tiem atbilstoši savām vēlmēm.
Uzklikšķini uz izvēlētās fotogrāfijas, lai dotos uz iedvesmas pasauli un atklātu  

vēl vairāk Ziemassvētku preču par neticami zemām cenām!


