
Glossy Bossy 
nukk

komplektis viis üllatust, 
saadaval kaks valikut, 

kõrgus 30 cm

interaktiivne 
rihmaga koer või kass
rihma küljes juhtimisnupud, 
kõnnib edasi- ja tagasisuunas, teeb helisid

tuletõrjeauto ja kiiver
liigendpoomiga, hõõrdemootoriga, helide ja valgusega, 

reguleeritava veniva rihmaga kiiver, 
pikkus 50 cm, patareid kuuluvad komplekti

7€
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10€
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Moji Pops’i puumaja
komplektis kaks kujukest 
ja kaheksa aksessuaari

kokkuvolditav 
tööpink

komplektis 35 detaili

Nukud 
Barbie 
ja Ken

PÜSTOL NERF SHADOW
vahukuulidega, püstol helendab pimedas, 

ei sobi alla 8-aastastele lastele, 
patareid kuuluvad komplekti

HEITJAGA AUTORADA
pimedas helendav, valgustatud väravaga, mis näitab võitjat, 

komplektis kaks autot, patareid kuuluvad komplekti

Karuprojektor 
plüüsist, aitab lapsel uinuda, plüüsist, aitab lapsel uinuda, 
muusika ja südamelöökide helidega, muusika ja südamelöökide helidega, 
kolm helitaset, valikus sinine või roosa, kolm helitaset, valikus sinine või roosa, 
patareid kuuluvad komplektipatareid kuuluvad komplekti
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dekoratiivne 
kodulõhnastaja 
komplekt
komplektis: peegelkandik, komplektis: peegelkandik, 
klaashelmed, aroomiõli difuuser, klaashelmed, aroomiõli difuuser, 
puidust pulgad, kaks klaasis küünaltpuidust pulgad, kaks klaasis küünalt

8 PILDIRAAMIST
KOOSNEV MINIGALERII  
komplektis erineva suurusega 
pildiraamid: 13 x 18 cm, 2 tk,
13 x 18 cm, paspartuuga, 2 tk, 
10 x 15 cm, 4 tk
.

EHTEKARP
valikus erinevad disainid: sädelev klaas, 
mõõtmed: 14,8 x 11,8 x 8,5 cm,
sädelev, sanga ja dekoratiivse magnetilise sulguriga, 
mõõtmed: 21 x 16 x 14 cm,
sametiga kaetud, sisesahtli, sanga ja magnetilise sulguriga, 
mõõtmed: 16 x 16 x 11,5 cm

PÕLETIGA KODULÕHNASTAJA KOMPLEKT
komplektis kaks teeküünalt ja kuus aroomiõli – vanilli, 

jasmiini, sandlipuu, gardeenia, ingveri-sidruni ja kookospiima lõhnaga

lõhnaküünal
klaasis, metallkaanega, 
valikus kaks lõhna, ø 13,5 cm, kõrgus 8 cm

PÕLETIGA 
KODULÕHNASTAJA 

KOMPLEKT 
vanilli- või metsmarjalõhnaliste 

vahakuubikutega, mõõtmed: 
11 x 7 x 18,3 cm
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pleed
jõuluteemalise mustriga, 
seespool soe šerpa fliis, 
mõõtmed: 150 x 200 cm

Latern
sanga ja väljalõigatud 
südamete mustriga, 
mõõtmed: 14 x 14 x 31 cm

LED-TULEGA 
PIRNIKUJULINE 
DEKORATSIOON
sees kaunistus, ø 11,3 cm, 
kõrgus 22 cm, patareid 
kuuluvad komplekti

KASTID, 2 TK
papist, kaane ja jõuluteemalise pealetrükiga, 
mõõtmed: 37 x 27 x 21 cm

Pleed
reljeefse 
jõuluteemalise mustriga, 
mõõtmed: 150 x 200 cm

Sangaga tumba
pehme sametpolstriga, 

mõõtmed: 35 x 35 x 33 cm

padjaümbris
pehme kunstkarusnaha 

ja sädeleva pealetrükiga, 
valikus erinevad disainid: 

valge, hall või punane, 
mõõtmed: 40 x 40 cm
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KUUSEEHETE 
KOMPLEKT 
sädelevad, valikus: sädelevad, valikus: 
14 tk, ø 3 cm – 0,80 €, 14 tk, ø 3 cm – 0,80 €, 
6 tk, ø 6 cm – 1 €, 6 tk, ø 6 cm – 1 €, 
6 tk, ø 8 cm – 1,80 €6 tk, ø 8 cm – 1,80 €

KUUSEEHETE 
KOMPLEKT, 6 TK 

sädelevad, ø 8 cm

Oks 
kuldne, sädelev

Klõpsuga 
liblikad, 4 tk
sädelevad, hõbedased, sädelevad, hõbedased, 
kuldsed või valgedkuldsed või valged

LED-TULEDEGA 
VALGUSKETT, 

10 LAMPI
kaunistatud kuuseehete 

ja tähekestega, 
patareid ei kuulu komplekti

DEKORATIIVSED 
LEHED, 3 TK
kuldsed, sädelevad

MINI-LED-TULEDEGA 
VALGUSKETT, 
160 TULUKEST
juhe 8 x 2 m, 
patareid ei kuulu komplekti

LED-TULEDEGA 
VALGUSKETT

siseruumides kasutamiseks, siseruumides kasutamiseks, 
valikus: valge või valikus: valge või 

mitmevärviline, 120 lampi – 4 € või mitmevärviline, 120 lampi – 4 € või 
soe valge valgus, 200 lampi – 7 €soe valge valgus, 200 lampi – 7 €
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LED-TULEDEGA 
VALGUSKETT, 500 PIRNI

valge või mitmevärviline, nii sise- kui ka valge või mitmevärviline, nii sise- kui ka 
välitingimustes kasutamiseksvälitingimustes kasutamiseks

KUUSEEHETE 
KOMPLEKT
ühevärvilised, matid ja läikivad, ühevärvilised, matid ja läikivad, 
erinevad värvitoonid, valikus: erinevad värvitoonid, valikus: 
6 tk,  ø  6 cm – 1 €,6 tk,  ø  6 cm – 1 €,
24 tk,  ø  3 cm – 1,30 €, 24 tk,  ø  3 cm – 1,30 €, 
6 tk,  ø  8 cm – 1,80 €6 tk,  ø  8 cm – 1,80 €

Riputatavad 
kommikujulised 

kaunistused, 3 tk

Riputatavad 
haldjakaunistused, 3 tk
mütsi sees riputusnöör, valikus: 
üks roosa, üks valge ja 
üks tumepunane
või kolm roosat

LED-TULEDEGA 
VALGUSKETT

valged või mitmevärvilised pirnid, valged või mitmevärvilised pirnid, 
nii sise- kui ka välitingimustes nii sise- kui ka välitingimustes 

kasutamiseks, valikus:kasutamiseks, valikus:
120 pirni – 6 € või 120 pirni – 6 € või 

240 pirni – 10 €240 pirni – 10 €

LED-tuledega 
valgusvoolik

 50 pirni, kaheksa režiimi, sealhulgas pulseeriv, 
valgustugevust reguleeriv vilkuv või pidevalt põlev, 

nii sise- kui ka välitingimustes kasutamiseks, patareid ei kuulu komplekti

Riputatav 
plüüsist 
kaunistus
kuldsete detailidega, 
valikus: täheke, 
süda – 0,80 € või 
haldjas – 1,30 €
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100% 
PUUVILLANE 

PIKKADE 
VARRUKATEGA 

T-SÄRKA
poistele, pikema poistele, pikema 

seljaosa ja küljelõhikutega, seljaosa ja küljelõhikutega, 
pealetrükiga, suurused: pealetrükiga, suurused: 

98–134 cm98–134 cm

PIKKADE 
VARRUKATEGA T-SÄRK
poistele, kõrge puuvillasisaldusega, 
triibulise pealetrüki ja 
kirjaga rinnataskuga, 
suurused: 98–134 cm

Kleit
aplikatsiooni ja 

pealetrükiga 
puuvillane 

ülaosa, 
voodriga 

tüllseelik,
suurused: 

104–134 cm

Kleit
tüdrukutele, 
95% puuvilla ja 
5% elastaani, 
jõuluteemalise 
pealetrükiga, 
suurused: 
104–134 cm

Kleit
beebitüdrukutele, 

reljeefse mustriga, 
vöökohal lips, 

suurused: 74–98 cm

100% PUUVILLANE PIKKADE 
VARRUKATEGA T-SÄRK
beebitüdrukutele, 
õlgadel ja allääres rüüsid, 
hõbedase pealetrükiga, 
suurused: 80–98 cm

    

Teksad
beebipoistele, puuvillasisaldusega, 
traksidega, suurused: 74–98 cm

Retuusid
beebitüdrukutele, 
95% puuvilla
ja 5% elastaani, 
särava niidi ja sädeleva 
veniva vöökohaga, 
suurused: 74–98 cm
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100% puuvillane 
pikkade 

varrukatega 
T-särk

beebitüdrukutele või -poistele, 
pealetrükiga: Miki-Hiir, 

Minni või Miki-Hiir 
ja tema sõbrad, 

suurused: 80–98 cm

100% puuvillane 
pikkade 

varrukatega 
T-särk

beebipoistele, 
Miki-Hiire või 

Miki-Hiire ja tema 
sõprade pealetrükiga, 
suurused: 80–98 cm

100% puuvillane pikkade 
varrukatega T-särk
poistele, Tasujate pealetrükiga 
või tüdrukutele, Miki-Hiire 
ja Minni pealetrükiga, 
sädelevate detailidega, 
suurused: 104–134 cm

PIKKADE VARRUKATEGA T-SÄRK
tüdrukutele, 100% puuvillane, 

Minni pealetrüki ja sädelevate detailidega 
või poistele, 100% puuvillane, 

Ämblikmehe pealetrükiga või kõrge 
puuvillasisalduse ja Miki-Hiire pealetrükiga,

suurused: 104–134 cm 
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30 PÄEVA JOOKSUL
TASUTA TAGASTAMINE

* TAGASTAMISE REEGLID
LEIAD

WWW.PEPCO.EE

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.
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PEPCO.EE

VÄHEMA 
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