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660 millió forintból épült új SPAR szupermarket az Etele Plázában 

Az üzletlánc új budapesti áruháza 2021. szeptember 17-én nyitja meg kapuit a sűrűn lakott 

és forgalmas kelenföldi városrész szomszédságában. A legnagyobb budai bevásárlóközpont 

földszintjén található modern szupermarket széles, a speciális igényeknek is megfelelő 

áruválasztékkal és egy különálló SPAR to Go egységgel várja a vásárlókat.  

„Az új egységek nyitása, a következetes hálózatépítés vállalatunk üzleti stratégiájának alapja. 

Újbuda kelenföldi városrésze forgalmas intermodális közlekedési csomópontjában épített 

Etele Pláza lakótelep felöli földszintjén egy nagy méretű SPAR szupermarket áruháznak biztosít 

helyet. Itt is, mint minden újonnan létesített üzletünkben, arra törekedtünk, hogy modern és 

tágas térben biztosítsuk vásárlóinknak a széles és minden igényt kiszolgáló árukínálatunkat” – 

mondta Maczelka Márk, a SPAR Magyarország kommunikációs vezetője. 

A vállalat Buda legnagyobb bevásárló- és szórakoztató-központjában egy modern 

szupermarket áruházat létesített, alkalmazkodva az új pláza építészeti adottságaihoz, korszerű 

megjelenéséhez. Az idén szeptember 17-én nyitó egység kialakítására a kereskedelmi vállalat 

mintegy 660 millió forintot fordított, a beruházásnak köszönhetően 49 új munkahelyet hozott 

létre. A tágas és jól bejárható eladótérbe telepített berendezések és üzletbútorok a legújabb 

technikát és vállalati designt követik. Az új hűtő- és polcrendszer, a pénztárgépsor, a zöldséges 

állványok és a pékáru-adagolók mellett a vállalat üllői SPAR enjoy. convenience üzemének 

kényelmi készítményei is külön tárolót kaptak, elérhetővé téve szinte a teljes kínálatot. A 

széles áruválasztékban a vásárlók megtalálják a speciális táplálkozási igényeket kiszolgáló 

élelmiszereket is. A könnyen áttekinthető, látványos árukihelyezés az áruház egészét jellemzi, 

de ez igaz a különálló SPAR to Go egységre is, amely helyben készített finomságokkal várja a 

vásárlóközönséget. 

A gyors vásárlást önkiszolgáló kasszák segítik, a környezetvédelmi szempontok pedig többek 

között a teljes áruházban kiépített LED világítási rendszerrel és az energiatakarékos, a 

környezetet kímélő hűtési technológiával érvényesülnek. 

A SPAR Magyarország a legújabb szupermarket áruházában kiemelkedő forgalomra számít, 

mivel a becslések szerint naponta közel 165 ezren veszik igénybe a kelenföldi M4-es 



metróállomást, a regionális vasút- és buszpályaudvart, a helyszín elsődleges 

vonzáskörzetében pedig 236 ezren élnek.  

Az üzlet elérhetősége és nyitva tartása: 
Etele Pláza 
1119 Budapest, Hadak útja 1. 
H-P: 7:00-21:00 
Szo: 7:00-19:00 
V: 8:00-18:00 
 
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 

 


