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Sajtóközlemény 

 

Csúcsminőségű eszközökkel segít felszerelni a konyhát a SPAR  

Az amerikai KitchenAid márka egyedi konyhai eszközei és elektromos kisgépei tökéletes 

segítőtársai lesznek a kezdő és a szakértő szakácsoknak egyaránt. A sokoldalú felszerelések 

és csúcsminőségű készülékek a SPAR üzleteiben az október 10-én induló új pontgyűjtő 

akcióval érhetők el a vásárlók számára. A hűségakcióhoz egy különleges ajánlat is társul: 

nyereményjáték keretében az öt exkluzív robotgép egyikét is hazavihetik a pontgyűjtésben 

résztvevők. 

Az amerikai KitchenAid márka első ikonikus robotgépe 1919-ben pörgette fel motorját. Az 

idén százéves jubileumát ünneplő cég a kezdetektől fogva minden nagy teljesítményű 

készüléke minőségére aprólékos figyelmet fordított, amelyeket a csúcstechnológia 

alkalmazása és a kortalan, mindig divatos dizájn jellemez. A vállalat az éttermekben, 

hotelkonyhákon, cukrászdákban használt professzionális technikát viszi az otthonokba, 

amellyel új szintre emeli a konyhai kreativitást. 

„A SPAR alapítása óta kiváló minőségű konyhai alapanyagokkal látja el a vásárlóközönségét, 

melyek elkészítéséhez korszerű, megbízható és hosszú távon használható eszközöket is 

biztosít. Legújabb hűségakciónkban a konyhai elektromos kisgépek és eszközök terén 

legendának számító amerikai KitchenAid termékeit kínáljuk a vásárlóknak. Az egyedi és 

művészi forma minden esetben tartós és profi tartalmat takar, segítségükkel bárkiből a 

család vagy a barátok kedvenc mesterséfje válhat. A pontgyűjtő akció ezúttal egy egyedi és 

különleges ajánlattal is kiegészül, melynek során az öt limitált kiadású robotgép egyikét is 

meg lehet nyerni” – mondta Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője. 

A promócióban olyan praktikus elektromos kisgépek és eszközök lesznek elérhetőek, mint a 

formatervezett, kétfokozatú botmixer, rozsdamentes acélból készült vízforraló, – tört jég 

aprításához is alkalmas – acélkéses turmixgép, valamint aprítógép és kézi mixer. Ezeken kívül 

az olyan nélkülözhetetlen termékek is megtalálhatók az akcióban, mint a rozsdamentes acél 

keverőtál, habverő, zöldség- és gyümölcshámozó, konyhai olló, mérőpohár, fordítólapát, 

spatula és konzervnyitó.  

A konyhaeszközöket a pontok összegyűjtését követően, 45-78%-os kedvezménnyel vehetik 

meg a vásárlók, de hűségpont nélküli áron is megvásárolhatóak. 



A pontgyűjtő akció 2019. október 10-én indul és 2020. január 29-ig tart a SPAR, INTERSPAR, 

City SPAR, SPAR partner és SPAR market áruházakban. A vásárlók minden elköltött 1.000 

forintjuk után 1 hűségpontot kapnak, amelyet gyűjtőfüzetbe ragaszthatnak, 2019. október 

10. és 2019. december 4. között a megjelölt termékek megvásárlásával extra 

hűségpontokhoz is lehet jutni. Ha egy pontgyűjtő füzetben összegyűjtenek 15 vagy 20 darab 

matricát, megvásárolhatják a 13-féle KitchenAid termék egyikét a feltüntetett kedvezményes 

áron. A vásárláshoz le kell adni a szükséges 15 vagy 20 pontot tartalmazó gyűjtőfüzetet a 

kiválasztott termékkel együtt a pénztárnál, és a SPAR munkatársai azonnal érvényesítik a 

kedvezményt.  

A hűségpontok beváltására 2019. október 10. és 2020. február 9. között lesz lehetősége a 

vásárlóknak az árukészlet erejéig. A részletes részvételi szabályzat megtalálható a 

www.spar.hu weboldalon és a hűségakcióban résztvevő áruházakban. Az akcióban szereplő 

turmixgép kizárólag az INTERSPAR áruházakban érhető el. 

A SPAR hűségakciójában résztvevő vásárlókat azzal is jutalmazzák, hogy a márka százéves 

születésnapja alkalmából készült, limitált kiadású öt darab Queen of Hearts robotgép egyikét 

is hazavihetik. A nyereményjáték 2019. október 10. és december 1. között tart, hogy a 

szerencsés nyertesek még karácsony előtt átvehessék az exkluzív robotgépet. A játékban 

azok vehetnek részt, akik a KitchenAid pontgyűjtés során legalább egy darab, a 

hűségakcióban szereplő terméket – hűségpontok nélküli teljes vagy hűségpontokkal együtt 

kedvezményes áron – a promócióban résztvevő SPAR, INTERSPAR, City SPAR, SPAR market és 

SPAR partner üzletek egyikében megvásárolnak, majd a vásárlást igazoló blokk adatait 

feltöltik a www.nyeremenyjatek.spar.hu weboldalra.  

A közleményhez csatolt képeket gyors regisztráció után nagyobb felbontásban is elérheti a 

SPAR Médiatárban, a http://mediatar.spar.hu/ oldalon. A felületen lehetősége nyílik a SPAR 

további publikus képeit is letölteni. A képek felhasználásakor kérjük, hogy a spar.hu 

fotókreditet használja. 
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