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Sajtóközlemény 

 

Több mint 1,5 milliárd forintból újult meg három budapesti SPAR áruház 

Az üzletlánc egy pesti és két budai szupermarket áruházát modernizálta: a beruházásra 

összesen 1 milliárd 514 millió forintot fordított. Az átalakítás során mindegyik egységben 

nagy figyelmet szenteltek az áttekinthető elrendezésre, a látványos áru-kihelyezésre, és új, 

egyedi hűtőben kínálják a SPAR enjoy. kényelmi termékeit is.  

„Vállalatunk tervszerűen hajtja végre üzletmodernizációs programját, aminek köszönhetően 

idén szeptemberre három budapesti szupermarketünk is megújult. Üzletpolitikánk egyik 

legfontosabb eleme ugyanis, hogy a változó vásárlói igények szerint formáljuk a kínálatunkat 

és a szolgáltatásainkat és a széles termékválasztékunkban a speciális fogyasztói elvárásoknak 

megfelelő áruk vagy a kényelmi élelmiszertermékek is kellő mértékben jelen legyenek. Nem 

kevésbé fontos célunk az is, hogy – az átalakítások segítségével – minden áruházunkat jól és 

kényelmesen bejárhatóvá tegyük, ahol többek között a friss áruk látványos elhelyezése segíti 

a vásárlást. A hazai fizetőképes kereslet – illetve a gazdaság és kereskedelem – 

visszaerősödése biztató, ez is indokolta, hogy nagyjából egy időben, összesen 1 milliárd 514 

millió forintos ráfordítással modernizáljuk áruházainkat” – mondta Maczelka Márk, a SPAR 

Magyarország kommunikációs vezetője. 

A Budapest XI. kerület, Péterhegyi lejtő 36. szám alatti, átalakított SPAR-üzlet szeptember 2-

ától fogadja újra a vevőket. A budai környezetéhez jól illeszkedő külsőt nyert szupermarketet 

több mint 578 millió forintos költségvetéssel modernizálta a vállalat, 25 munkatársnak 

biztosítva hosszútávú megélhetést. Az eladóterület méretén nem, az elrendezésén viszont 

annál inkább változtattak. Főleg a friss áruk, a pékség készítményei, a zöldség- és 

gyümölcssziget szezonális árui figyelemfelkeltő elhelyezésben sorakoznak, de elkülönített 

helyre került az új, friss szendvicseket, salátákat kínáló kényelmitermék-hűtő is. Az üzletlánc 

legkorszerűbb designszabványát követi a belső tér egyszerre elegáns és célratörő 

megjelenése, ami az új csemegepult és a látványpékség küllemében is érvényesül. Az 

átalakítás során a teljes áruházi bútorzatot és az összes berendezést újra cserélték, szem előtt 

tartva a letisztult formavilágot és a könnyű átláthatóságot. A fejlesztés során is hangsúlyos 

szerephez jutottak a környezetvédelem szempontjai: a világítást energiabarát LED-

technológiával oldották meg, a hűtéstechnológiát környezetbarát rendszer biztosítja. 



Hasonlóképpen szeptember 2-ától keresheti fel újra a vásárlóközönség a MOM Park – 

Budapest XII. kerület, Alkotás utca 53. szám alatti – SPAR áruházát. A budai bevásárló- és 

szórakoztató-központban található szupermarket komplex belső modernizációjára több mint 

371 millió forintot költött a vállalat. A korszerűsítés során az eladótér nagyságát és 

geometriáját érintetlenül hagyták, ellenben a berendezések java részét modernizálták. Így 

például új mirelit- és fagyasztott zöldséghűtőket telepítettek, külön hűtőben kínálják az összes 

kényelmi élelmiszerterméket, illetve új pénztárgépeket is felszereltek a kasszasorra. Olyan új 

bútorokat is beépítettek, mint a péktermékek látványos adagolói vagy a zöldség- és 

gyümölcsrészleg állványai. Az áttekinthető és a figyelmet jól megragadó áruelhelyezés az 

eladótértől szeparált, teljes egészében megújult SPAR to Go-ra is igaz. A legmodernebb 

koncepció szerint kialakított egység a látványos dizájnú pultokba telepített melegen tartó 

fémrekeszekben helyben készített ételekkel és a hűtővitrinekben sorakozó üdítőkkel várja a 

fogyasztókat. A budai városrész SPAR üzlete egészét energiatakarékos LED-világítással látták 

el, jól szigetelő ajtózott hűtői is csökkentik az áramfogyasztást, gondoskodva a környezeti 

terhek mérsékléséről. A megújult üzletben 63 munkatárs várja a vásárlóközönséget. 

A vásárlók szeptember 23-tól vehetik ismét birtokukba a Budapest XIV. kerület, Ond vezér útja 

34. szám alatti szupermarketet, amely több mint 565 millió forintból újult meg. Az átalakított 

rákosfalvai áruházban 23 kolléga várja a vásárlókat. A megújult bejárati homlokzatot kapott 

üzlet ugyanakkora, mint korábban, de átformált alaprajzú. A szellősebb eladóterében teljesen 

új belsővel és bútorzattal – zöldséges állványokkal, pékáru-adagolókkal, polcokkal, 

berendezésekkel – találkozhatnak a vevők, továbbá helyet kapott egy új SPAR enjoy. 

convenience, azaz kényelmitermék-hűtő is. A korszerűsített üzletben alacsony fogyasztású 

LED–lámpa és környezetkímélő – szén-dioxid alapú – hűtésrendszer biztosítja a csekély 

mértékű energiafelhasználást, a vásárlást pedig új pénztárgépekkel tették komfortosabbá a 

pesti városrész lakóinak kedvelt áruházában. 

Az üzletek elérhetősége és nyitva tartása: 
1112 Budapest, Péterhegyi lejtő 36. 
H-P: 7:00-21:00 
Szo: 7:00-19:00 
V: 8:00-19:00 
 
1123 Budapest, Alkotás utca 53., MOM Park 
H-P: 7:30-22:00 
Szo: 7:30-22:00 

V: 8:00-20:00 
 
1144 Budapest, Ond vezér útja 34. 
H-P: 7:00-21:00 
Szo: 7:00-17:00 
V: 7:00-16:00 
 
 



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 

 


