
4 €
Trauki
keramikas,
izgatavoti no dolomīta,
ar reljefu rakstu,
krūze, tilp. 460 ml,  
augstums 11,3 cm,
deserta šķīvis, ø 20 cm,
bļoda, ø 14 cm

TOP!

Piedāvājumi spēkā no 23.03.2023. līdz 12.04.2023. Preču skaits ierobežots.

sajūti kvalitāti,
    iemīli cenu

Svētku
galds



4 €

4 €

4 €

Bļoda 
keramikas,
izgatavota no dolomīta,
ar reljefu rakstu,
ø 14 cm

Krūze 
keramikas,

izgatavota no dolomīta,
ar reljefu rakstu,

tilp. 460 ml

Deserta šķīvis
keramikas, izgatavots  

no dolomīta, ar reljefu rakstu,
ø 20 cm

piedāvājumi spēkā no 23.03.2023. līdz 12.04.2023.
sajūti kvalitāti,  
 iemīli cenu



12 €

7 €
15 €

5 € Deserta  
dakšiņas, 4 gab.
nerūsējošā tērauda, ar Lieldienu  
tematikas piekariņu

Konditorejas izstrādājumu  
gatavošanas paliktnis 

silikona, ar apdruku,
izmērs: 50 x 70 cm

Panna 
ar pretpiedeguma pārklājumu  

un ergonomisku, neuzkarstošu rokturi,  
piemērota visu veidu plīts virsmām,  

ø 24 cm 

Panna 
ar pretpiedeguma pārklājumu  
un ergonomisku, neuzkarstošu rokturi,
piemērota visu veidu plīts virsmām,  
ø 28 cm 

pieejams  
arī:

   

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

• visu veidu plīts virsmām 
• ar marmora rakstu
•  apakša, kas nesavērpjas, 

ar induktīvu plāksni
•  ergonomiski rokturi  

ar mīkstu pārklājumu

G A D I

G
A R A N T I JA



2 50 €

3 €

3 €
4 50 €

4 50 €

3 €

Deserta  
šķīvis

keramikas,  
ar smalku

reljefu rakstu,  
vienkrāsas,  

ø 19 cm

Bļoda 
keramikas, ar smalku reljefu rakstu,  

vienkrāsas vai ar ziedu rotājumu,
tilp. 790 ml

Pusdienu šķīvis 
keramikas, ar smalku
reljefu rakstu, vienkrāsas,  
ø 27 cm

Pusdienu šķīvis 
keramikas, ar smalku
reljefu rakstu un ziedu rotājumu,  
ø 27 cm

Krūze
keramikas,
ar smalku  

reljefu rakstu,
vienkrāsas  

vai ar ziedu  
rotājumu,

tilp. 460 ml

Deserta šķīvis
keramikas, ar smalku  
reljefu rakstu, vienkrāsas  
vai ar ziedu rotājumu,
ø 19 cm

Apskati jaunumus un 
sniedz atsauksmes

@pepcolvpepcolv



3 € 5 €

6 €

2 €7 €

Trauks 
keramikas, ar vāciņu,
ø 9,5 cm, augstums 9 cm

Paplāte 
metāla, ar ažūra  

apmalīti un reljefu  
rakstu uz pamatnes,

ø 30 cm, augstums 5 cm

Spilvens 
ar dekoratīvu bārkstainu  

apmali, ø 45 cm

Krēsla  
spilvens 
ar apdruku,

izmērs:
40 x 40 cm

Spilvena  
pārvalks
ar apdruku,
izmērs:
45 x 45 cm

pieejama  
arī:

   

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

20.HCN.35132 HOHENSTEIN HTTI



12 € 5 €

7 €

3 €

5 €

6 €

Ūdens pistole 
garums 35 cm, bērniem  

no 3 gadu vecuma

Spēļu komplekts “4-in-1” 
dažādi mešanas spēļu varianti:

bumbiņa ar lipekļa apdari mešanai mērķī,
konusu un riņķu mešana, bumbiņas trāpīšana 

caurumā, paklājiņa un maisiņu spēle, 
bērniem no 3 gadu vecuma

Satveršanas rotaļlieta 
ar dzīvnieka galvu,

dinozaurs, krokodils vai haizivs,
bērniem no 3 gadu vecuma

Badmintona komplekts 
2 raketes, izmērs: 26,5 x 29 x 2,5 cm,
un 3 volāniņi

Ūdens pistole 
komplektā iekļauta  

pudele, garums 55 cm,
var lietot arī kopā  

ar citu plastmasas  
pudeli, bērniem  

no 4 gadu vecuma

Ūdens baloni,  
200 gab.
pudelē ar sūknīti,
pieejamas dažādās  
krāsas

pieejama  
arī:

   

pieejams  
arī:

   

pieejama  
arī:

piedāvājumi spēkā no 23.03.2023. līdz 12.04.2023.
sajūti kvalitāti,  
 iemīli cenu



10 €

15 €

12 €

“Hot Wheels City”
komplektā iekļauta rotaļu  
automašīna, pieejami  
dažādi modeļi,
bērniem no 3 gadu vecuma

F1 RC sacīkšu rotaļu  
automašīna 
tālvadāma, brauc visos virzienos,  
mērogs 1:18, pieejami dažādi modeļi,
bērniem no 6 gadu vecuma,
baterijas iegādājamas atsevišķi

Lelle “Dream Ella
Color Change”
ar noņemamu  
spīdumu krāsas  
pārklājumu,
pārsteiguma kārbā,
komplektā ietilpst  
7 aksesuāri,
augstums 29 cm,
bērniem no  
3 gadu vecuma

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



10 €

9 €

12 €

Rotaļu komplekts “Play-Doh Paw Patrol” 
komplektā: “Marshall the Pup” figūriņa,

žetons un “Cali the Cat” veidnes, plastmasas nazis,
spainītis, ugunsdzēsēju depo vārti un

4 trauciņi ar veidošanas masu

Mīkstā rotaļlieta “Paw Patrol” 
“Chase”, “Skye” vai “Marshall”, garums 45 cm

Figūriņa “Paw Patrol”
ar aksesuāriem, pieejami
dažādi varoņi

© 2023 &TM Spin Master Ltd. All rights reserved.

Pērc droši!
Preces var atgriezt 30 dienu laikā*



20 €Rotaļlieta “Paw Patrol” 
3 plastmasas kravas automašīnas ar kustīgām daļām  

un “Paw Patrol” varoņu figūriņas (“Skye”, “Marshall”, “Chase”),
bērniem no 3 gadu vecuma

© 2023 &TM Spin Master Ltd. All rights reserved.

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



4 50 € 4 50 €

7 €

7 €

9 €

4 50 €

Komplekts mazuļiem, 
100% kokvilna

zēniem, komplektā:
polo krekls un treniņbikses,

ar “Paw Patrol” apdruku,
izmēri: 74–98 cm

T krekls,  
100% kokvilna 
meitenēm, ar “Paw Patrol”
apdruku, izmēri: 104–134 cm

Legingi
meitenēm, 
95% kokvilnas
un 5% elastāna,  
ar “Paw Patrol”
apdruku,
izmēri:  
104–134 cm

T krekls,  
100% kokvilna 
zēniem, ar “Paw Patrol”
apdruku, izmēri: 104–134 cm

Treniņbikses,  
100% kokvilna 

zēniem,
ar sasienamu aukliņu  

jostasvietā,
kabatām un
“Paw Patrol”

apdruku, izmēri:  
104–134 cmKomplekts  

mazuļiem
meitenēm, komplektā:
T krekls, 100% kokvilna,
un legingi, 95% kokvilnas  
un 5% elastāna, ar “Paw Patrol”
apdruku, izmēri: 74–98 cm

© 2023 &TM Spin Master Ltd. All rights reserved.

piedāvājumi spēkā no 23.03.2023. līdz 12.04.2023.
sajūti kvalitāti,  
 iemīli cenu



6 €
9 €

5 €

5 €

9 €
6 €

Krekls,  
100% kokvilna 

zēniem, ar apkaklīti un
pogu aizdari, vienkrāsas,

izmēri: 104–134 cm

Bikses
98% kokvilnas un 2% elastāna,

zēniem, ar piestiprināmiem bikšturiem  
un kabatām, vienkrāsas,  

izmēri: 104–134 cm

Svārki 
plisēti, tilla, ar oderi,
ar apdruku, izmēri: 104–134 cm

Krekls, 100% kokvilna 
meitenēm, ar apkaklīti,
pogu aizdari un apjomīgām piedurknēm,
vienkrāsas, izmēri: 104–134 cm

Kleita, 100% kokvilna 
ar volāniem plecu daļā un savilkumu  
jostasvietā, ar apdruku,   
izmēri: 104–134 cm

Kleita 
100% kokvilnas augšdaļa, ar volāniem plecu daļā,
ar tilla svārku daļu ar zelta krāsas
sirsniņu apdruku, izmēri: 104–134 cm

pieejama  
arī:

   

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



5 € 9 €

5 €4 50 €

6 €

7 €
Džinsi 
zēniem, ar gumiju  
un sasienamu aukliņu  
jostasvietā, ar kabatām,
izmēri: 104–134 cm

Krekls,  
100% kokvilna 
zēniem,
ar augsto apkaklīti
un krūškabatu,
pogājams, vienkrāsas,  
izmēri: 74–98 cm

Bikses 
95% kokvilnas un 5% elastāna,
zēniem, ar kabatām,
vienkrāsas, izmēri: 134–170 cm

Krekls,  
100% kokvilna
zēniem, ar apkaklīti un
uzrotāmām piedurknēm,
ar svītrainu rakstu,
izmēri: 134–170 cm

Polo krekls, 
100% kokvilna 

zēniem, ar apkaklīti,  
pogu aizdari pie kakla  

izgriezuma un apdruku,  
izmēri: 134–170 cm

Polo krekls, 
100% kokvilna 

zēniem, ar kontrastējošas  
krāsas svītrām uz apkaklītes  

un piedurknēm, ar pogājamu  
aizdari pie kakla izgriezuma, 

izmēri: 104–134 cm

Apskati jaunumus un 
sniedz atsauksmes

@pepcolvpepcolv



7 €

6 €

4 €

5 €

7 € 7 € 10 €
Kleita 
ar savilkumu jostasvietā, 100% viskozes, ar gumiju piedurkņu  
galos un rūtainu apdruku vai ar 100% kokvilnas augšdaļu  
un 95% kokvilnas un 5% elastāna svārku daļu,
ar sirds formas izgriezumu, izmēri: 134–170 cm

Džinsa svārki 
ar gumiju jostasvietā
un kabatām,
izmēri: 134–170 cm

T krekls, 100% kokvilna
meitenēm, ar “Smiley” apdruku,

izmēri: 134–170 cm

Kleita, 100% kokvilna 
meitenēm, ar volāniem plecu daļā,  
svārku daļu ar savilkumu,
ažūra izšuvumu un rūtainu rakstu,
izmēri: 74–98 cm

Jaka,  
100% kokvilna 
meitenēm, pogājama,
ar spīdumu aplikāciju,
izmēri: 74–98 cm

T krekls, 100% kokvilna 
meitenēm, ar ažūra izšuvumu

plecu daļā, vienkrāsas,
izmēri: 104–134 cm

Kreklkleita 
55% viskozes un 45% kokvilnas,

ar apkaklīti un savilkumu
jostasvietā, pogājama, vienkrāsas,

izmēri: 134–170 cm

pieejama  
arī:

   

pieejams  
arī:

   

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



6 € 10 €

12 €

6 € 3 €

Kleita 
97% kokvilnas  
un 3% elastāna,
taisna piegriezuma,
ar ¾ garuma piedurknēm,
šķēlumiem sānos
un svītrainu apdruku,
izmēri: 36–44

Kleita, 
100% 

viskoze 
ar apkaklīti,

savilkumu
jostasvietā, 

gumijām  
piedurkņu  

galos, 
pogājama, 
ar apdruku, 

izmēri: 
36–44

T krekls, 100% kokvilna
sievietēm, ar mežģīnes joslu plecu zonā,
akmentiņiem un apdruku,
izmēri: S–XXXL

T krekls 
95% viskozes un 5% elastāna,
sievietēm, ar apdruku,  
izmēri: S–XXXL

Tops 
95% viskozes  

un 5% elastāna,
vienkrāsas,

izmēri: S–XXL

piedāvājumi spēkā no 23.03.2023. līdz 12.04.2023.
sajūti kvalitāti,  
 iemīli cenu



7 €

9 € 9 €

10 €
9 €

Kleita 
100% kokvilna

ar pazeminātu jostasvietu,  
ar volānu, vienkrāsas,

izmēri: 36-44

Krekls, 
100% viskoze
sievietēm, ar V veida  
kakla izgriezumu,
savilkumu aizmugurē,
pogājams,
vienkrāsas,
izmēri: 36–46

Džinsa svārki 
ar kabatām,

ar šķēlumu priekšpusē,
izmēri: S–XXL

Bikses 
sievietēm, ar platu gumiju

jostasvietā, ar svītrainu rakstu,
izmēri: 36-44

Krekls
sievietēm, ar apkaklīti,
uzrotāmām piedurknēm,
pogājams, ar punktiņu rakstu,  
izmēri: 36–46

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



25 €
“Oclean P1” Sonic zobu suka 

72 000 Sonic sukas kustību minūtē,
3 tīrīšanas režīmi, divu minūšu laika atskaite,  

akumulatora uzlādes līmeņa indikators,
pēc uzlādēšanas 30 dienas ilga baterijas darbība,

magnētiskā uzlāde ar USB uzlādes staciju,
komplektā: zobu suka, sukas galviņa,

USB uzlādes stacija, lietotāja rokasgrāmata

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

ILGS  
BATERIJAS 
DARBMŪŽS

AIZSARGĀ  
SMAGANAS

UN ZOBU EMALJU

PATENTĒTS 
“MAGLEV” MOTORS

Baterija pēc 
uzlādēšanas 
darbojas 30 

dienas,  
uzlādējas 2 

stundās

W forma,  
kas atbilst zobu formai

DuPont Tynex ®

sariņi

3 REŽĪMI
Dažādām zobu  
kopšanas vajadzībām

Baltināšana

Jutīgiem zobiem

Standarta zobu 
tīrīšana

Līdz

72 000
Sonic 
sukas kustību/min


