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Projektor-kaisukaru 
muusika ja südamelöökide heliga, 
roosa või sinine, 
patareid kuuluvad komplekti

Riputatav 
mänguasi 
põhjapõder, 

kõrgus 20 cm

Muusikaga beebide 
mänguasi
jõuluvanaga, 
kõrgus 20 cm

Mängukoer*  
mops või Siberi haski, 
kõrgus 45 cm

* Toode on kauplustes alates 18.11.2021.

Kaelkirjak* 
või dinosaurus*  
kõrgus 60 cm

4 €

5 €

15 €

12 €

12 €
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Kolm-ühes 
arendav 

komplekt 
pilvepüramiid, 

pallidega torn ja 
arendav mänguasi

Prügiauto või puksiir
tulede ja helidega, pikkus 31 cm, patareid kuuluvad komplekti

Interaktiivne rool 
võtmete, valguse ja helidega, 
patareid kuuluvad komplekti 

Vannimänguasi
krabi või konn, puhub seebimulle, 

muusikaga, patareitoitega, 
patareid ei kuulu komplekti Rongikomplekt 

puidust, 
aksessuaaridega, 
45 osa7 €

15 €
20 €

25 €

20 €
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Pehmete klotside 
komplekt
80 tk, kerged, 
erinevad kujundid

Ehitusklotsid 
erinevad disainid

Sensoorne 
ehituskomplekt
9 osa, erinevad 
tekstuurid, 
reljeefsete 
geomeetriliste 
kujundite, 
numbrite ja 
loomadega

Pusle
1000 + 500 tk, 

erinevad disainid

Tuledega boolingukomplekt*  
hõljuva kettaga, patareitoitega, 
patareid ei kuulu komplekti

* Toode on kauplustes alates 18.11.2021.

12 €

12 €

20 €

7 €

7 €
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LEGO klotsid
valikus: 

Friends kassihooldusauto 41439, 
City tuletõrjemaastur 60279, 

Duplo buldooser 10930

LEGO klotsid 
valikus: 

City traktor 60287, 
politsei vangiveok 60276, 

Duplo talutraktor ja loomalaut 10950

Lauajalgpall 
puidust, punktitabloo 

ja kahe palliga, 
mõõtmed: 58,5 x 34 x 20 cm

9 €

15 €

20 €
5



Nukk 
komplektis 4 lisariietust 
ja aksessuaarid

Rase nukk   
komplektis beebi, 
häll ja 
aksessuaarid

Rainbow 
High nukk 
aksessuaaridega, 
valikus: 
Sunny Madison, 
Ruby Anderson, 
Skyler Bradshaw, 
Jade Hunter

Barbie nukk, 
loomade ilusalongi 
komplekt 
komplektis: nukk, 
4 lemmiklooma, 
aksessuaarid ja hooldusala, 
mille saab muuta 
registratuuriks 

Sparkle Girlz nukk*  
džiibi ja karavaniga

* Toode on kauplustes alates 18.11.2021.

33 €

25 €

38 €

7 €

7 €
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Beebinukk* 
vanni ja dušiotsikuga, 

kust tuleb vett, 
aksessuaaridega, patareitoitega, 

patareid ei kuulu komplekti

Loomaarsti käru 
komplektis: 

koer, aksessuaaride kohver, 
valgustuse ja heliga röntgen, 

käru mõõtmed: 42 x 37 x 26 cm, 
patareid kuuluvad komplekti 

Beebinukk*  
kandekorvi, 
vahetusriiete ja 
aksessuaaridega, 
teeb helisid, 
patareid kuuluvad 
komplekti

Tualettlaud* 
komplektis võlukepp, mis avab peegli, 

patareitoitel föön, tool ja aksessuaarid, 
mõõtmed: 67 x 42 cm, patareid ei kuulu komplekti

* Toode on kauplustes alates 18.11.2021.

33 €

30 €

20 €
20 €

Stiliseerimisnukk
aksessuaaridega, 
kõrgus: 20 cm

10 €
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Haiauto  
heliga, 
valikus 2 disaini, 
patareid kuuluvad 
komplekti

Maserati sportauto*    
puldiga, mõõtkava 1:16, 

patareid ei kuulu komplekti

sõidab ka külg 
ees ja diagonaalis, 
keerutab 360°

Maastikuauto*
kummirehvide ja puldiga, mõõtkava 1:10, 
valikus 2 disaini, patareid kuuluvad komplekti

Maastikuauto*
puldiga, mõõtkava 1:16, 
valikus 2 disaini, 
sõiduki patareid kuuluvad 
komplekti, puldi patareid 
komplekti ei kuulu

Haagisveok* 
puldi ja valgusega, 

valikus 2 disaini, pikkus 50 cm, 
sõiduki patareid kuuluvad komplekti, 

puldi patareid komplekti ei kuulu 
* Toode on kauplustes alates 18.11.2021.

25 €

17 €

33 €

25 €

15 €

täisfunktsionaalne

täisfunktsionaalne

täisfunktsionaalne

8



Hot Wheels 
Stunt Garage autogaraaž

teisaldatav garaaž, liftiga, 
4 korrust, komplektis 1 auto

Hot Wheels autorada 
Action Balance 
Breakout
komplektis: 
heitja ja 3 autot

Sõjaväebaas*
komplektis helidega helikopter, 

patareid kuuluvad komplekti

Tööriistapink* 
komplektis patareidel töötav trell,

 tööriistad ja aksessuaarid, 
patareid ei kuulu komplekti

* Toode on kauplustes alates 18.11.2021.

33 €

38 €

33 €

25 €

AINULT 
PEPCOS
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100% puuvillane 
sviiter 
poistele, 
jõulumotiiviga, 
tuttidega, 
suurused: 74–98 cm

100% puuvillane vest 
poistele, jõulumotiiviga,
suurused: 74–98 cm

100% 
puuvillased 
dressipüksid 
poistele, 
jõulumotiiviga, 
pruunid või 
punased, 
suurused: 
74–98 cm

100% puuvillane dressipluus 
poistele, jõulumotiiviga, 
hall või punane, suurused: 74–98 cm

100% puuvillane pikkade varrukatega T-särk 
tüdrukutele, jõulumotiiviga, suurused: 80–98 cm

100% puuvillased 
dressipüksid
tüdrukutele, jõulumotiiviga, 
suurused: 74–98 cm

100% 
puuvillased 

dressid  
poistele, 3D-

aplikatsiooniga, 
punased 

või rohelised, 
suurused: 74–98 cm

5 €

6 €

2 €

7 €

2€
50

2€
50

2€
50
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100% puuvillased 
bodid, 2 tk 

tüdrukutele, jõulumotiivi ja 
sädeleva pealetrükiga, 

suurused: 62–92 cm

100% puuvillane 
komplekt 

poistele, jõulude ja 
Miki Hiire motiiviga, 

bodi, retuusid ja müts, 
suurused: 56–80 cm

Seelik  
tüdrukutele,
jõulumotiivi ja 
sädeleva pealetrükiga, 
punane või valge, 
suurused: 74–98 cm

100% puuvillane 
sviiter 

tüdrukutele, jõulude ja 
Minni motiiviga, 

suurused: 74–98 cm

Sussid 
poistele, jõulumotiiviga, 

suurused: 18–21

5 €
4 €

4 €

7 €

7 €
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Sokid 
tüdrukutele, jõulumotiiviga, 
erinevad disainid, 
suurused: 23–34 

Sussid 
poistele, jõulumotiiviga, 

suurused: 22–33 

Sussid 
tüdrukutele, 
jõulumotiiviga, 
suurused: 22–31 

100% puuvillane 
pidžaama
tüdrukutele, 
sädeleva pealetrüki 
ja jõulumotiiviga, 
suurused: 92–128 cm

100% puuvillane 
pidžaama 

poistele, jõulumotiiviga, 
suurused: 92–128 cm

100% puuvillane 
pidžaama
tüdrukutele, 
jõulumotiiviga, 
suurused: 92–128 cm

100% puuvillane pidžaama  
poistele, jõulumotiiviga, 

suurused: 92–128 cm

5 €

5 €

5 €

5 €

5 €

5 €

1€
80
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Dressipluus 
tüdrukutele, jõulumotiivi ja taskuga, 

suurused: 104–134 cm

Retuusid 
95% puuvilla, 
tüdrukutele, 
jõulumotiiviga, soojad, 
suurused: 104–134 cm

Sviiter 
tüdrukutele, jõulumotiiviga, 
suurused: 104–134 cm

Sviiter 
poistele, 
jõulumotiiviga, 
suurused: 
104–134 cm

Kleit 
tüdrukutele, litritega, 
punane või valge, 
suurused: 104–134 cm

100% puuvillane särk 
kikilipsuga, poistele, 

suurused: 104–134 cm

9 €

6 €

4 €

7 €

7 €

7 €
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Kapuutsiga dressipluus 
tüdrukutele, aplikatsiooniga, 

suurused: 134–170 cm

Kleit 
tüdrukutele, 

veluurist, 
suurused: 

134–170 cm

100% puuvillane T-särk
tüdrukutele, jõulumotiiviga, 
erinevad disainid, must või valge, 
suurused: 134–170 cm

100% 
puuvillane 
pidžaama 
tüdrukutele, 
sädeleva 
pealetrüki ja 
jõulumotiiviga, 
suurused: 
134–176 cm

6 €

7 €

7 €

2€
50
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100% puuvillane 
T-särk
poistele, jõulude ja 
Coca-Cola motiiviga, 
suurused: 134–170 cm

100% puuvillane T-särk 
poistele, jõulude ja 

Star Wars’i motiiviga, 
suurused: 134–170 cm

100% puuvillane 
kapuutsiga 
dressipluus 
poistele, jõulude ja 
Coca-Cola motiiviga, 
suurused: 134–170 cm

100% puuvillane 
T-särk
poistele, jõulumotiiviga, 
punane või roheline, 
suurused: 134–170 cm100% puuvillane 

pikkade 
varrukatega 

T-särk 
poistele, 

jõulumotiiviga, 
suurused: 

134–170 cm

100% puuvillane 
dressipluus

poistele, jõulumotiiviga, 
suurused: 134–170 cm

5 €

5 €

5 €

10 €

2€
50

2€
50
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Sviiter 
naistele,
jõulumotiiviga, 
suurused: S–XXL 

100% puuvillane 
T-särk
naistele, 

sädeleva pealetrüki 
ja jõulumotiiviga, 
suurused: S–XXXL 

100% puuvillane
 T-särk 

naistele, sädeleva 
pealetrüki ja 

jõulumotiiviga, 
suurused: S–XXL 

100% puuvillane 
T-särk
naistele, jõulude ja
Looney Tunes’i 
motiividega, 
suurused: S–XXL 

10 €

5 €
4 €

6 €
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Sviiter 
meestele,

 jõulumotiiviga, 
suurused: M–XXL 

T-särk
meestele, jõulumotiiviga, 
punane, 100% puuvillane 
või hall, viskoosiga, 
suurused: M–XXL 100% puuvillane T-särk

meestele, jõulumotiiviga, 
suurused: M–XXL 

12 €

5 € 4 €
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Kruusid, 2 tk 
portselanist, jõulumotiiviga, 

erinevad disainid, kinkekarbis, 
ühe kruusi maht 480 ml

Kruus 
portselanist, 

jõulumotiiviga, 
kinkekarbis,

 maht 380 ml

Termokruus  
jõulumotiiviga, 
erinevad disainid, 
kinkekarbis, maht 350 ml

Kruuside komplekt 
jõulumotiiviga, erinevad disainid, 

kinkekarbis, termokruus, maht 300 ml, 
keraamiline kruus, maht 400 ml 12 €

6 €
4 €

7 €
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Vannitoa komplekt 
keraamiline, komplektis hambaharjahoidja, 
seebialus ja vedelseebi dosaator

Rätikud, 2 tk 
žakaarmustriga, 
erinevad värvid, 
mõõtmed: 50 x 100 cm 
ja 70 x 140 cm

Pidžaama 
naistele, 

3D-aplikatsiooniga, 
suurused: 

S–XXL 

100% puuvillane 
pidžaama 

meestele, 
jõulumotiiviga, 

suurused: M–XXL 

Sussid 
naistele, jõulumotiivi ja 

3D-aplikatsiooniga, 
suurused: 36–41 

Kodulõhnastaja 
komplekt 
pulkade ja aroomiõliga, 
maht 80 ml, 
erinevad värvid ja lõhnad

6 €

10 €

4 €

5 €

10 €

10 €
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Riputatav 
kaunistus

Pähklipureja
erinevad disainid, 

kõrgus 13,5 cm

Püstine kaunistus
Pähklipureja 
erinevad disainid, 
kõrgus 28 cm

Kahepoolne šerpa-pleed 
erinevad disainid, 
mõõtmed: 150 x 200 cm Padjaümbris 

jõulumotiiviga, erinevad disainid, 
mõõtmed: 40 x 40 cm

Dekoratiivne latern 
puidust, valikus: 

17,5 x 17,5 x 38,5 cm – 10 €,
23 x 23 x 52 cm – 17 €

kõrgus 28 cm

Kaunistus  
jõulumotiiviga, puidust, 

šerpa kangaga või ilma, 
pulga küljes, kõrgus 25 cm

10 €
 al

5 €

12 € 3 €

2€
50

1€
50
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Küünal klaasis 
tähekujuline, erinevad värvid, 
mõõtmed: 14 x 14 cm

Küünal klaasis 
kuusekuuli kujuline, 

lõhnastatud, erinevad värvid 
ja lõhnad, ø 11 cm, kõrgus 11 cm

Kuusekuulide 
komplekt, 
12 tk 
erinevad värvid, 
komplektis: 
avatud mustriga, 
läikivad ja 
matid metalsed, 
ø 6 cm

Riputatavad 
kaunistused, 16 tk

õlgedest, 
erinevad disainid, 

ø 6 cm

Küünal klaasis 
kaanega, lõhnastatud, 

erinevad värvid ja lõhnad, 
ø 13,5 cm, kõrgus 8 cm

5 €

5 €

2€
50

2€
50

4€
50



Põhjapõdra või päkapiku 
kujuline kaunistus

pikkade jalgadega, 
kõrgus 98 cm

Riputatavad 
kaunistused, 
3 tk  
päkapikud

Dekoratiivne 
päkapikk 

valikus: 
kõrgus 27–30 cm – 3 €, 

kõrgus 40 cm – 5 €

Lillepoti ümbris 
veluurist, jõulumotiiviga, 
erinevad värvid, valikus: 
ø 14,5 cm, kõrgus 14 cm – 2,50 €, 
ø 17,5 cm, kõrgus 16 cm – 3 €

Kast  
kokkuvolditav, 
jõulumotiiviga, erinevad 
disainid, mõõtmed: 
30 x 30 x 30 cm

Dekoratiivne latern 
metallist, valikus: 
10 x 11 x 19,5 cm – 5 €, 
14 x 15 x 27 cm – 7 €,
17 x 18 x 36,5 cm – 12 €

5€

 al

3€

 al

2€
50

al

2 €

10 €

2€
50
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LED-tuledega valguskett 
24 säravat jääpurikat, 

pikkus 230 cm, patareitoitega

LED-tuledega 
jõulupuu 
džuudkotis, 
patareitoitega

LED-tuledega 
kaunistus 
vanaaegne 
auto, 
pikkus 14 cm

Küünlaalus 
keraamiline, valikus: 
jõuluvana, 
mõõtmed: 10,4 x 7 cm, 
põhjapõder, 
mõõtmed: 6 x 15,3 cm

Küünlaalus  
keraamiline,
teeküünaldele,
kõrgus 21 cm 

LED-tuledega 
jõulupuud, 3 tk 

mõõtmed: 19 x 6 x 19 cm

Majakujuline 
küünlaalus
teeküünaldele, 
keraamiline, 
mati viimistlusega, 
mõõtmed: 
10 x 7,5 x 20 cm

Majakujuline 
küünlaalus 

teeküünaldele, keraamiline, 
mati viimistlusega, 

must või valge, 
mõõtmed: 8 x 6,5 x 15 cm

10 €

4 €

5 €

4 €
5 €

3 €

2€
50

2€
50
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Näidatud pakkumised on PEPCO kauplustes saadaval alates 4. novembrist 2021. 
Kauba kogus on piiratud. Mõned tooted saabuvad müügile 2021. aasta novembri lõpus. 
Suure nõudluse tõttu võib juhtuda, et mõni toode müüakse välja juba esimesel päeval. 

Erinevates PEPCO kauplustes võidakse pakkuda erinevaid suurusi, värve või tootemudeleid.

Fotodel on tootenäidised, tegelikud tooted võivad veidi erineda.

veelgi rohkem inspiratsiooni 
leiad lehelt www.pepco.ee


