JÕULUkingid
Laste pidžaama

kõrge puuvillaisaldusega,
tüdrukutele või poistele,
Disney tegelaste
pealetrükiga,
suurused: 92–128 cm
või 134–164 cm

5

€

7

€

Pidžaama

naistele, kõrge
puuvillasisaldusega,
Disney tegelaste
pealetrüki
ja alt seotava
T-särgiga,
suurused:
S-XL

sussid

Disney tegelastega,
tüdrukutele, suurused: 22–37,
poistele, suurused: 22–39,
naistele, suurused: 36–41,
meestele, suurused: 40–45

Pakkumised kehtivad

5

€

või meestele,
suurused: M-XXL

19.11–25.11.2020 või kuni kaupa jätkub

VÄHEMA EEST ROHKEM… IGA PÄEV

PAKKUMISED kehtivad 19.11.2020 kuni 25.11.2020
L.O.L. SURPRISE
päevik

Barbie
lemmikloomade
pesemise
komplekt

aksessuaaridega,
valikus erinevad disainid

komplektis kolm
lemmiklooma
ja aksessuaarid

15

€

10

€

10

€

12

€

Enchantimals’i nukk

lemmiklooma ja aksessuaaridega,
valikus: loomakliinik
või kunstistuudio

Beebinukk

aksessuaaridega,
interaktiivne,
teeb söötmise ajal häält

10

5

€

Neli ühes pusled

Frozen’i komplektis 4 pilti:
35, 48, 54 ja 70 tükist koosnevad,
Minni komplektis 4 pilti:
12, 15, 20 ja 24 tükist koosnevad

€

CANDYLOCKS'I NUKK

lõhnastatud juustega, mis näevad välja nagu suhkruvatt,
aksessuaaridega, valikus: Straw Mary või Lacey Lemonade

Jälgi uudiseid ja jäta oma tagasiside
@pepcopl
facebook.com
/PEPCOee

magnetilised klotsid

geomeetrilised kujundid,
kolmemõõtmeliseks ehitamiseks,
arendab ruumilist mõtlemist, valikus:
mitmevärviline või pimedas helendav, 30 osa

10

€

20

€

hariv elektriskeemi
mängukomplekt

võimaldab ehitada
180 elektriprojekti,
kaasas juhistega CD,
patareid ei kuulu komplekti

JÕULU-

mängurelvad, 2 tk

komplektis 24 pehmet vahukuuli

10

kingid

VEOAUTO

heliefektidega, valikus kaks
erinevat mudelit, mõõtkava: 1:50

7
10

€

dinosaurus
€

kõnnib, liigutab lõugu, teeb häält,
mõõtmed: 30,5 x 17,8 cm,
patareid kuuluvad komplekti

Imeliste puldiauto

heliefektidega, pult komplektis,
pikkus: 40 cm, patareid ei kuulu komplekti

20

€

€
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retuusid

kapuutsiga kleit

nahka imiteerivad,
mugava vöökohaga,
suurused: S–XXL

sametist,
kapuutsil satiinist
pingutusnöör,
suurused: 36–44

10

6

€

5
Sviiter

viskoosist,
hõbedase niidiga,
suurused: 36–44

7

kõrge kaelusega
sviiter
€

DVA
PILKUPÜÜIK
EGA
Õ
L
MADALA SAGA!
SELJAO

viskoosi ja elastaaniga, klassikaline lõige,
sobib kanda paljude komplektidega, ühevärviline,
suurused: S–XXL

JÕULUkollektsioon

€

kleit

kahekihiline,
täpiline tüll,
läbikumavate
varrukatega,
voodriga,
suurused: 36–44

7

€

seelik

kahekihiline, täpiline tüll,
voodriga, suurused: S–XXL

€

10

€

Jälgi uudiseid ja jäta oma tagasiside
facebook.com
/PEPCOee

100%
puuvillane särk

tüdrukutele,
krae ja nööpidega,
tähekeste pealetrükiga,
suurused: 104–134 cm

5

Kleit

tüdrukutele,
sametist,
seljalt kinnitatav,
sädeleva
pealetrükiga,
suurused:
134–164 cm

7

€

€

5

€

100%
puuvillane
särk

poistele,
ruuduline,
küünarnuki
paikadega,
nööpidega,
suurused:
104–134 cm

2

5
50

€

teksad

€

poistele, puuvillast ja elastaanist,
taskute ja keha vormivate õmblustega,
venivate mansettide ja pinguldatava vöökohaga,
suurused: 104–134 cm

100% puuvillane pikkade
varrukatega T-särk
poistele, jõuluteemalise pealetrükiga,
suurused: 98–134 cm või 128–170 cm

kapuutsiga dressipluus

tüdrukutele, kohev ja soe,
aplikatsiooni ka kõhutaskuga,
suurused: 134–164 cm

5

€

100% puuvillane
dressipluus

poistele, pealetrükiga, suurused: 134–164 cm

7

€
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0
1

80
€

männikäbi

30

kaunistatud,
riputamiseks,
kõrgus: 13 cm

€

dekoratiivsed lipsud, 3 tk
ruudulised,
mõõtmed: 14 x 14 cm

kuuseehted, 6 tk

ruudulised, ø 8 cm

4

€

Al

1

€

kuuseehete komplekt

ühevärvilised kuulid, läikivad,
värvid: roheline, münt, tumesinine,
pruun, valikus:
6 tk, ø 6 cm – 1 €,
24 tk, ø 3 cm – 1,30 €,
6 tk, ø 8 cm – 1,80 €

Al

1

€

kuuseehete komplekt
matid ja läikivad, punased või
veinipunased, valikus:
6 tk, ø 6 cm – 1 €,
24 tk, ø 3 cm – 1,30 €,
6 tk, ø 8 cm – 1,80 €

4

€

LED-kuuseküünlad,
15 PIRNI

traditsioonilise küünla kujulised

VAATA UUSI KOLLEKTSIOONE PEPCO.EE
pepco.EE

LED-tuledega keraamiline maja
valikus: väike – 2,50 €,
suur – 4 €, patareidega

2

Al

2

€

50
€

LED-tuledega kaunistus
valikus kaks disaini: täheke,
kõrgus 13 cm või jõulupuu,
kõrgus 14 cm, patareidega

JÕULUkaunistused

2

50

1

€

LED-tuledega
kaunistus

keraamiline, jõuluvana ja
kuusepuuga auto,
patareidega

50
€

LED-tuledega
valguskett, 10 pirni
mänguasjade temaatikaga,
pikkus: 180 cm

dekoratiivne
jõuluvana
seljas kingikott,
kõrgus: 40 cm

dekoratiivne
oks

7

€

valikus: pikkus 28–35 cm – 1 €,
pikkus 60 cm – 2 €

Al

1

€

4

€

dekoratiivne
jõulupärg

valgete või punaste kaunistustega, ø 35 cm

kruuside
komplekt

termokruus,
roostevabast terasest,
maht 300 ml ja
keraamiline kruus,
maht 400 ml

10

€

erinevad
disainid

termokruus

7

roostevabast terasest,
maht 350 ml

€

6

žakaarmustriga
laudlina
hõbedase niidiga, valge,
valikus kaks disaini,
mõõtmed: 140 x 300 cm

€

JÕULUpadjaümbris

pehme ja käe all
meeldiv katsuda,
tuttidega,
mõõtmed: 40 x 40 cm

2

laud

50
€

sõelaga kruus

dekoratiivse kaanega,
maht 350 ml,
valikus erinevad disainid

4
7

hommikusöögi
tarvikud

€

pleed

mikrokiust, pehme,
soe ja käe all meeldiv katsuda,
mõõtmed: 150 x 200 cm

VÄHEMA

EEST ROHKEM

…IGA PÄEV

101 dalmaatslase
pealetrükiga, keraamilised:
kruus, maht 400 ml – 2,50 €,
kauss, maht 570 ml – 2,50 €
või termokruus,
roostevabast terasest,
maht 350 ml – 7 €

JÄLGI UUDISEID

FACEBOOK.COM
/PEPCOEE

PEPCO.EE

Al

2

€

50
€

KLIENDITEENINDUSE
OSAKOND:
INFO.EE@PEPCO.EU
Kauba kogus on piiratud. Suure
nõudluse tõttu võib juhtuda, et mõni
toode müüakse välja juba esimesel
päeval. Erinevates PEPCO kauplustes
võidakse pakkuda erinevaid suurusi,
värve või tootemudeleid.

OSTA MUREVABALT

30
30 PÄEVA JOOKSUL
TASUTA TAGASTAMINE
* TAGASTAMISE REEGLID
LEIAD
WWW.PEPCO.EE

