
12 €10 €

TOP!

Kamuoliukų baseinas
sudedamas, su „Disney“ motyvais

ir 20 plastikinių kamuoliukų, 
dydis: 120 x 120 x 75 cm, 

vaikams nuo 18 mėn.

Žoliapjovė, pučianti 
muilo burbulus
plastikinė, raudona arba mėlyna, 
su tamsoje šviečiančiu vėjo malūnėliu
ir 2 x 60 ml burbulų skysčio, 
baterijos parduodamos atskirai, 
vaikams nuo 3 metų

Atrask
L II ŲMKS YBN

pasaulį!

yra ir:

mėgaukis kokybe,
           pamilk kainas

Pasiūlymai galioja nuo 2023 05 18 iki 2023 05 31 arba kol yra prekių.



15 €
17 €

15 €

Lėlių „Moya Mia“ rinkinys, 2 vnt.
rinkinyje 2 lėlės su maudymosi kostiumėliais, 
baseinas, čiuožykla ir priedai, 
vaikams nuo 3 metų

Žaislas „Paw Patrol Doodle Pup“
su 3 nuplaunamais žymekliais, 
pasirink: „Chase“ arba „Skye“, 

dydis: 27 x 21 x 9 cm, 
vaikams nuo 3 metų

Jutiminių statybinių 
kaladėlių žaidimas 

su įspaudžiamais burbuliukais, 
rinkinyje 27 spalvotos 

kaladėlės ir padėkliukas, 
pasirink iš 2 spalvų, 

dydis: 25 x 16,7 x 1,8 cm, 
vaikams nuo 3 metų

Garsus skleidžianti lėlė  
garsas įjungiamas paspaudus 
širdelę ant kaklo papuošalo, 
pasirink iš 2 modelių, 
su baterijomis

Interaktyvus 
aštuonkojis 

pliušinis, šoka ir dainuoja, 
baterijos parduodamos atskirai, 

vaikams nuo 2 metų

5 €

Atrask
L II ŲMKS YBN

pasaulį!
yra ir:

yra ir:

su lemputesukasisu garsu

11 €

pasiūlymai galioja nuo 2023 05 18 iki 2023 05 31



15 €

17 €

15 €17 €
Lenktynių trasa 
„Hot Wheels“*   
surenkama, 
rinkinyje dviejų juostų 
lenktynių trasa ir mašinėlė, 
pasirink iš 3 skirtingų rinkinių, 
vaikams nuo 4 metų

Rinkinys „Barbie 
Adventure Dreamcamper“ 
rinkinyje fi gūrėlės ir 20 priedų, 
vaikams nuo 5 metų

Žaidimų rinkinys 
„Hot Wheels City“   

su mašinėle, pasirink iš 
4 skirtingų rinkinių, 

vaikams nuo 4 metų 

„Hot Wheels“ automobilių rinkinys, 10 vnt.  
metaliniai, rinkinyje skirtingi modeliai, 
vaikams nuo 3 metų

Lėlių „Enchantimals“ rinkinys, 2 vnt.*   
su priedais, pasirink iš įvairių rinkinių, 
vaikams nuo 4 metų

12 €

Atrask
L II ŲMKS YBN

pasaulį!

* Prekė parduodama tik kai kuriose parduotuvėse. 

TOP!Visos leidinio prekės yra mūsų TOP pasiūlymai, 
kurie parduotuvėje pažymėti šiuo ženklu



15 €

12 €

15 €

25 €

12 12 €
Sportinių žaidimų rinkinys, 6 žaidimai  
plastikinis, skirtas naudoti lauke, 
rinkinyje: bumerangas, sulankstomas lankas, 
raketės su minkštais kamuoliukais, 
beisbolo lazda su kamuoliuku,
kamuoliuko mėtymo ir gaudymo rinkinys, šokdynė,  
vaikams nuo 5 metų

Sunkvežimis 
su dinozauru  
su garsu ir šviesomis, 
pasirink iš 3 modelių, 
su baterijomis, 
vaikams nuo 3 metų

Triratis 
paspirtukas  
sulankstomas, 
su ratais, kurie 
šviečia važiuojant,
reguliuojamo aukščio vairu 
ir minkštomis rankenomis, 
pasirink: oranžinis 
arba mėlynas, 
vaikams nuo 4 metų

Futbolo vartai 
su tinklu ir taikiniu, 
savaime išsiskleidžiantys, 
vaikams nuo 4 metų 

9 €

Atrask
L II ŲMKS YBN

pasaulį!
yra ir:

     

Pamatyk naujienas, 
dalinkis savo nuomone:

@pepcoltupepcoltu



6 €

7 €
2 50

€

4 50
€

6 €

4 50
€

Pižama, 
100 % medvilnės   

berniukams, 
su „The Simpsons“ 

motyvais, 
dydžiai: 134−176 cm

Marškinėliai,
100 % 

medvilnės   
berniukams, 

su „The Simpsons“ 
motyvais, 

dydžiai:
134–170 cm

Šortai,
100 % 
medvilnės   
berniukams, 
su juosmens raišteliu, 
kišenėmis 
ir „The Simpsons“ 
motyvais, 
dydžiai: 134–170 cm

Šortai, 
100 % medvilnės  

mergaitėms, 
su juosmens raišteliu, 

kišenėmis ir 
„The Simpsons“ motyvais, 

dydžiai: 134–170 cm

Marškinėliai,
100 % medvilnės   

mergaitėms, 
su „The Simpsons“ 

motyvais, 
dydžiai: 134–170 cm

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX

Kojinių rinkinys, 3 poros 
sudėtyje daug medvilnės, 
berniukams, su elastanu 
ir „The Simpsons“ motyvais, 
dydžiai: 31−42

Apatinių rinkinys, 2 vnt.  
95 % medvilnės ir 5 % elastano, 
berniukams, 
su „The Simpsons“ motyvais, 
dydžiai: 134−176 cm

5 €

TOP!Visos leidinio prekės yra mūsų TOP pasiūlymai, 
kurie parduotuvėje pažymėti šiuo ženklu



4 €4 €
2 50

€

9 €

4 €

5 €

2 50
€

Butelis  
plastikinis, 
su metaliniu dangteliu, 
rankenėle ir 
„Lilo & Stitch“ motyvais, 
 ø 6,5 cm, 
aukštis: 23,6 cm, 
talpa: 700 ml 

Miego kaukė    
su „Lilo & Stitch“ motyvais, 

dydis: 33 x 12 cm

Kelioninė 
pagalvėlė  

su „Lilo & Stitch“ 
motyvais, 

dydis:
 28 x 30 cm

Marškinėliai,
100 % medvilnės 
berniukams, 
su „Lilo & Stitch“ motyvais, 
dydžiai: 104–134 cm

Šortai, 
100 % medvilnės   
berniukams, 
su juosmens raišteliu, 
kišenėmis ir 
„Lilo & Stitch“ motyvais, 
dydžiai: 104–134 cm

Beisbolo kepuraitė  
su reguliuojamu dirželiu 
ir „Lilo & Stitch“ motyvais, 
apimtis: 52–56 cm

pasiūlymai galioja nuo 2023 05 18 iki 2023 05 31
mėgaukis kokybe, 
             pamilk kainas



4 50
€

6 €

9 €

12 €

Marškinėliai, 
100 % 
medvilnės   
mergaitėms, 
su „Lilo & Stitch“ 
motyvais, 
dydžiai: 
134–170 cm

Termosinis 
butelis  
metalinis, 

su metaliniu dangteliu 
ir „Lilo & Stitch“ motyvais, 

ø 6,8 cm,
aukštis: 26,5 cm, 

talpa: 500 ml

Kosmetinių rinkinys, 2 vnt.   
su „Lilo & Stitch“ motyvais, 

skirtingi raštai rinkinyje, 
dydžiai: 20,5 x 14 x 5 cm

Paplūdimio kilimėlis 
su velcro dirželiu, rankenėle 
ir „Lilo & Stitch“ motyvais, 
dydis: 127 x 168 cm

TOP!Visos leidinio prekės yra mūsų TOP pasiūlymai, 
kurie parduotuvėje pažymėti šiuo ženklu



7 €
7 €

6 € 6 €

10 €
10 €

Rinkinys kūdikiams, 
100 % medvilnės   

berniukams, rinkinyje: 
marškinėliai ir šortai, 

su „Lilo & Stitch“ 
motyvais, 

dydžiai: 74–98 cm

Rinkinys kūdikiams, 
100 % medvilnės  

mergaitėms, rinkinyje:
nugaroje užsegami marškinėliai

ir šortai su juosmens raišteliu, 
su „Lilo & Stitch“ motyvais, 

dydžiai: 74–98 cm

Rinkinys kūdikiams, 
100 % medvilnės   
berniukams,
rinkinyje: vienspalviai šortai 
su kišenėmis ir 
dekoratyvinėmis sagomis 
bei glaustinukė 
su „Lilo & Stitch“ motyvais, 
dydžiai: 62–92 cm

Rinkinys kūdikiams, 
100 % medvilnės    

mergaitėms, 
rinkinyje: vienspalvė 

glaustinukė 
ir suknelė su 

petnešėlėmis bei 
„Lilo & Stitch“ 

aplikacija, 
dydžiai: 56–86 cm

Pagalvėlė  
su „Lilo & Stitch“ 
motyvais, 
dydis: 50 x 35 cm

Indų rinkinys, 
3 vnt.  
rinkinyje: lėkštė, 
dubenėlis ir puodelis, 
su „Lilo & Stitch“ 
motyvais 

SH025 126239 TESTEX

Pirk be rūpesčių! 
Įsigytas prekes gali grąžinti per 30 dienų*



4 €
9 €

2 50
€

5 €

Marškinėliai,
100 % 
medvilnės   
mergaitėms, 
su „Lilo & Stitch“ 
rmotyvais, 
dydžiai: 
104–134 cm

Priešpiečių dėžutė
su 2 skyriais 
su dangteliais, stalo įrankiais, juostele
ir "Lilo & Stitch" motyvais, 
dydis: 18,5 x 10,5 x 10,2 cm

Termosinis krepšys 
užsegamas užtrauktuku, 
su rankena 
ir „Lilo & Stitch“ motyvais, 
dydis: 24 x 20 x 9 cm 

Šiaudelių rinkinys, 4 vnt.
plastikiniai, su nuimamais 

„Lilo ir Stitch“ papuošimaisPuodelis arba dubenėlis   
keraminis, iš dolomito, su „Lilo & Stitch“ motyvais, 
pasirink: puodelis, talpa: 330 ml, 
arba dubenėlis, talpa: 550 ml5 €

su piešiniu nugaroje

TOP!Visos leidinio prekės yra mūsų TOP pasiūlymai, 
kurie parduotuvėje pažymėti šiuo ženklu



10 €

5 €

3 €

4 € Apatinių rinkinys, 3 vnt.,
100 % medvilnės   
berniukams, su „Lilo & Stitch“ motyvais,
skirtingi raštai rinkinyje, 
dydžiai: 92–128 cm

Pagalvėlės užvalkalas  
su „Lilo & Stitch“ motyvais, 

dydis: 45 x 45 cm

Pledas 
su „Lilo & Stitch“
motyvais, 
dydis: 
130 x 170 cm

Sulankstoma dėžė  
su „Lilo & Stitch“ motyvais, 
dydis: 30 x 30 x 30 cm

SH025 179771 TESTEX

19.HCN.94611  HOHENSTEIN HTTI

Pamatyk naujienas, 
dalinkis savo nuomone:

@pepcoltupepcoltu



2 €

7 €

5 €6 €

2 50
€

6 €

Taupyklė  
metalinė, 
su „Lilo & Stitch“ 
motyvais, 
ø 10 cm, 
aukštis: 15 cm

Apatinių 
rinkinys, 2 vnt.   

95 % medvilnės 
ir 5 % elastano, 

berniukams, 
su „Lilo & Stitch“ motyvais, 

skirtingi raštai rinkinyje, 
dydžiai: 92–128 cm

Pižama, 
100 % medvilnės  

mergaitėms, 
su „Lilo & Stitch“ motyvais, 

dydžiai: 134–176 cm

Trumpų kojinių rinkinys, 2 poros 
sudėtyje daug medvilnės, 
mergaitėms, su elastanu
ir „Lilo & Stitch“ motyvais, 
dydžiai: 23–38

Pižama, 
100 % 
medvilnės  
mergaitėms, 
su „Lilo & Stitch“ 
motyvais, 
dydžiai: 
92–128 cm

Pižama,
100 % medvilnės   

berniukams, 
su „Lilo & Stitch“ motyvais, 

dydžiai: 92–128 cm

17.HCN.25884 HOHENSTEIN HTTI

SHGO 045544 TESTEX

yra ir:

TOP!Visos leidinio prekės yra mūsų TOP pasiūlymai, 
kurie parduotuvėje pažymėti šiuo ženklu



3 €6 €

4 € 4 €

2 €

5 €
Šliaužtinukas, 
100 % medvilnės   
pasirink: mergaitėms, 
su petnešėlėmis ir 
nėrinių raukinuku, 
arba berniukams, 
su atraitojamomis rankovėmis 
ir piešiniu, dydžiai: 62–80 cm

Marškiniai, 
100 % medvilnės  
berniukams, užsagstomi,
su apykakle, kišene 
ant krūtinės ir raštu, 
dydžiai: 104–134 cm

Marškinėliai,
100 % medvilnės 

mergaitėms, iš stulpelių rašto audinio,
su petnešėlėmis ir taškelių raštu, 

dydžiai: 104–134 cm

Sijonas  
95 % medvilnės 
ir 5 % elastano, 

rauktas, su liurekso juosta 
ir taškelių raštu, 

dydžiai: 104–134 cm

Šortai
98 % medvilnės 
ir 2 % elastano, 
berniukams, 
su juosmens
raišteliu 
ir kišenėmis, 
vienspalviai, 
dydžiai: 104–134 cm

Marškinėliai  
98 % medvilnės ir 2 % elastano,
berniukams, su užrašu, 
dydžiai: 104–134 cm

Suknelė
100 % medvilnės  
su petnešėlėmis, 
raukta, dydžiai: 104–134 cm

5 €

pasiūlymai galioja nuo 2023 05 18 iki 2023 05 31
mėgaukis kokybe, 
             pamilk kainas



Pižama, 
100 % medvilnės   

moterims, rinkinyje: 
marškinėliai 

ir šortai su raštu, 
dydžiai: S–XL

6 €9 €

Pižama  
moterims, iš satino,
rinkinyje: marškinėliai su 
petnešėlėmis ir šortai, 
su žakardiniu raštu, 
dydžiai: S–XL

Pižama  
moterims, rinkinyje:

100 % medvilnės marškinėliai, 
iš stulpelių rašto audinio, 

su sagutėmis, 
ir 100 % viskozės šortai, 
su raštu, dydžiai: S–XL

Pižama   
moterims, 
iš frotinio trikotažo, 
rinkinyje: marškinėliai 
ir šortai, 
dydžiai: S–XL

Naktiniai  
moterims, 
iš mikropluošto,
su petnešėlėmis, 
tinkleliu 
ir taškelių raštu,
dydžiai: S–XXL

Chalatas  
moterims, 
iš satino, 
su surišamu 
juosmeniu
ir žakardiniu 
raštu, 
dydžiai: 
S/M, L/XL

12 €
9 €

9 €9 €

mėgaukis kokybe,
             pamilk kainas

Sek naujienas: Pirk be rūpesčių!

* Grąžinimo taisykles rasi 
www.pepco.lt

Galima grąžinti
per 30 dienų

Klientų aptarnavimo centras:

klientas.lt@pepco.eu

Prekių skaičius ribotas. Kai kurios 
prekės dėl didelės paklausos gali 
būti išparduotos pirmąją prekių 
pardavimo dieną. Skirtingose 

„PEPCO“ parduotuvėse gali būti 
skirtingų modelių, spalvų ar dydžių 

prekės. 

pepcoltu pepco.lt@pepcoltu


