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Elkészült Magyarország legújabb INTERSPAR áruháza Kaposváron 

Magyarország 35. INTERSPAR hipermarketje modern és vonzó külsővel és belsővel várja a 

Somogy megyében élőket. Környezetbarát technológiák telepítése mellett – fa tetőpanelek, 

elektromos autótöltők, ózonkímélő hőrendszer – a vevők az INTERSPAR hipermarketekre 

jellemző mintegy húszezer árucikkből álló széles áruválasztékkal is találkozhatnak.  

„A SPAR Magyarország a koronavírus világjárvány miatt előálló nehezebb körülmények között is 

folytatta új beruházásai fejlesztését, valamint áruház-korszerűsítő programját. Vállalatunk 

INTERSPAR hipermarket hálózata a 2021. március 11-én megnyitó kaposvári egységgel immár 35 

tagúra bővül. Az S-PARK Kaposvár Bevásárlópark 11 milliárd forintból megvalósuló fejlesztésével 

a somogyi megyeszékhely és a vonzáskörzete egy mind az árukínálatában, mind a 

szolgáltatásaiban modern és minőségi hipermarkettel gyarapodik, miközben hozzájárul az új 

munkahelyek teremtéséhez is a pandémia idején. Az áruházban száz munkatárs gondoskodik a 

vevőközönség színvonalas kiszolgálásáról” – mondta Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs 

vezetője. 

Az új INTERSPAR Kaposvár keleti városrészében, a 61-es főút szomszédságában lévő, mintegy 50 

ezer m²-es telken épült fel rekordidő, mindössze tíz hónap alatt. A 2020 márciusában indult 

beruházást az SES Magyarország Kft. megbízásából a SPAR Magyarország szakemberei 

irányították. Az S-PARK Kaposvár Bevásárlópark területén emelt, közel 11 000 m² alapterületű 

központ két épületet egyesít: a mintegy 6 600 m2-es, modern eladótérrel és az üzemi területekkel 

rendelkező hipermarketet, illetve az azzal szoros kapcsolatban álló üzletsort, amelyben – amikor 

a járványhelyzet ezt lehetővé teszi - további 9 üzlet fogadja a vásárlókat több mint 4 400 m²-en. 

Az épületegyüttesnek rendkívül modern és impozáns megjelenést kölcsönöznek a felhasznált 

anyagok, a nagy üvegfelületek, továbbá a környezetbarát megoldások, mint például a fa 

tetőpanelek. A külső tereprendezés során 22 000 m² utat aszfaltoztak le és térkőburkolatot 

helyeztek el, illetve 15 000 m² gyepesített zöldterületet hoztak létre. Itt kapott helyet a modern, 

jól felszerelt játszótér is, mely a későbbiekben kerül megnyitásra. A parkolást 563 darab felszíni 

várakozóhely biztosítja, ahol megtalálható az elektromosautó töltési lehetőség is.  

A 35. INTERSPAR üzlettereinek külső és belső kialakítása a vállalat legújabb szabványa szerint 

készült.  Az összesen 11 milliárd forint értékű beruházás során 1,7 milliárd forintot fordítottak az 

áruházi belsőre: a bútorzat kialakítására és a korszerű, energiatakarékos berendezésekre. A 



környezettudatosság, nagy hangsúlyt kapott Kaposváron is: a csökkentett energiaigényű és 

hatékony LED világítás-technológia mellett az épületek hűtő-fűtőrendszere környezetkímélő, 

ózonbarát, és az ideális hőmérsékletet a hulladékhőt is hasznosítani képes szén-dioxidos 

hűtőközegű hőszivattyús rendszer biztosítja. A földgáz-használatot mellőző épület közel nulla 

fosszilis energiafelhasználású. 

A SPAR elkötelezett amellett, hogy az áruházaiban otthonos és valódi élmény legyen a vásárlás, 

magas színvonalúak legyenek a szolgáltatások. Ezért a kaposvári hipermarketben is helyet kapott 

a salátabár és a látványpékség, illetve egy új típusú vendégtérrel rendelkező INTERSPAR to Go. Az 

étterem helyben panírozott sültekkel, frissen készült meleg ételekkel és grillkészítményekkel, 

kibővített pizzaválasztékkal, illetve szendvicsek, saláták és üdítők gazdag kínálatával fogadja a 

fogyasztókat, valamint a területén ingyenes wifi szolgáltatás is elérhető. A vállalat a változó 

fogyasztói elvárásoknak megfelelően alakította ki – az INTERSPAR-okra jellemző – több mint 

húszezer cikkből álló kínálatát, így a kaposvári hipermarketben kiemelt helyre kerültek az 

egészségtudatos táplálkozást segítő, valamint a bio- és diabetikus élelmiszerek, illetőleg elérhető 

az áruházlánc saját márkás SPAR. enjoy convenience – kényelmi – termékeinek teljes választéka 

is. A gyorsabb bevásárlást önkiszolgáló kasszarendszer segíti. 

Somogy megye több mint 61 ezer lakosú székhelye – és legalább ugyanekkora szűkebb 

vonzáskörzete –, délnyugat Magyarország forgalmas csomópontja. A 35. INTERSPAR hipermarket 

létesítésével az áruházlánc a város további lendületes fejlődéséhez is hozzájárul. 

Az üzlet elérhetősége és nyitvatartása: 

7400 Kaposvár, Árpád utca 20. 
H-Szo: 6:00-19:00 

V: 7:00-19:00 

 

A közleményhez csatolt képeket elérheti a SPAR Médiatárban, a https://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. 

További felvilágosítás: 

Maczelka Márk, kommunikációs vezető 

SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. ∙2060 Bicske, SPAR út 

Mobil: +36 20 823 7891 ∙ E-mail: maczelka.mark@spar.hu 
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