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1,5 milliárd forintos beruházás a SPAR-tól: új és megújult üzletek várják a 

vásárlókat 

A vásárlók minőségi kiszolgálása volt a veresegyházi és balatonboglári SPAR szupermarketek 

felújításának, illetve Budapesten az Alagút utcai új üzlet átadásának a célja. A három 

beruházás együttes értéke meghaladja az 1,5 milliárd forintot.  

„A SPAR modernizációs programjának középpontjában a folyamatosan változó vásárlói 

igények kiszolgálása áll. Célunk, hogy az átalakításokkal üzleteink kényelmesen bejárhatók 

legyenek és élménnyé tegyük a bevásárlást: modern, jól áttekinthető környezetben 

mutathatjuk be széles, a speciális fogyasztói elvárásoknak is megfelelő termékválasztékunkat, 

és folyamatosan bővülő kényelmi élelmiszertermékeinket” – mondta Maczelka Márk, a SPAR 

Magyarország kommunikációs vezetője. 

Veresegyházán, a Gödöllői út 2/a szám alatt lévő üzlet a 632,8 millió forintos beruházásnak 

köszönhetően kapott modern és minden vásárlói igényt kielégítő új környezetet. Az eladótér 

berendezéseit újakra cserélték, az eladótérbe új hűtőbútorok, zöldséges állványok, 

pékségbútorok és kasszák kerültek be, illetve az üzlet önkiszolgáló kasszákkal bővült. A teljes 

berendezés a SPAR legújabb dizájnját tükrözi, s az épület homlokzata is megújult.  A teljes 

eladótér áttervezésével, szellősebb elrendezéssel az új enteriőr nagyobb üzlet hatását kelti, 

amelyben az új koncepció alapján még nagyobb hangsúlyt kap a frissáru kínálat. Az áruházba 

lépve a zöldségosztály fogadja a vásárlókat, amelyet helyben sütött pékáru pultok, kényelmi 

termékekkel megtöltött hűtőpult és a grillpult melegétel kínálata egészít ki. A kiszolgálópultok, 

a csomagolt friss csemege és hús termékeket kínáló hűtők összerendezése kényelmesé teszi a 

vásárlást. A pult végében kialakított tejtermék osztály mintegy vezeti a vásárlót az üzlet hátsó 

részébe, ahonnan az italosztályt és a mirelit hűtőt érintve teljessé válik a bevásárlási útvonal.  

Az eladótér alacsony fogyasztású LED világítást kapott, a hűtéstechnológia pedig új, 

környezetkímélő, CO2-rendszeren alapul. A megújult Pest megyei üzletben, amelyet 

november 25-én adtak át, 24 munkatárs gondoskodik a vásárlók kényelméről és gördülékeny 

kiszolgálásáról.  

Megújult a SPAR balatonboglári, Dózsa György út 53-59. szám alatt lévő, november 25-én 

újranyitott üzlete is – a beruházásra mintegy 270,8 millió forintot fordított a vállalat. Az 



eladótérnek csak egy részébe kerültek új berendezések, nagyrészt azonban a meglévő, 

használt bútorok felújításával és újrafelhasználásával épült ki a modernizált enteriőr. Új 

zöldséges falihűtő és állvány, valamint új kiszolgálópult és önkiszolgáló kasszák kerültek az 

üzletbe.  A kiszolgálópult és pékség hátfalpult az üzletlánc legújabb dizájnja szerint alakult át, 

megújult az épület homlokzati megjelenése is. A Balaton parti szupermarketben 

zöldségosztály fogadja a vásárlókat, amelyet helyben sütött pékáru pultok egészítenek ki. A 

pékség folytatásaként a kiszolgálópultok következnek. A kiszolgálópult és a csomagolt friss 

csemege és hús termékeket kínáló hűtők összerendezése gyorsabbá teszi a bevásárlást. Az 

eladótérben alacsony fogyasztású LED világítás gondoskodik a környezettudatos világításról. 

A balatonboglári SPAR üzletben 16 munkatárs szolgálja ki a vásárlókat.  

A helyszíni adottságokhoz is igazodott megjelenésével a SPAR december 2-án, Budapesten, az 

Alagút utca 5-7. szám alatt megnyíló vadonatúj üzlete, amelyet 663 millió forintos 

beruházásból hoztak létre. Az üzlet kapujában zöldségosztály, kényelmi termékekkel 

megtöltött hűtőpult fogadja a vevőket, melyet a pékáru részleg egészít ki. A csomagolt friss 

csemege és hús termékeket kínáló hűtők pedig kényelmes választási lehetőséget biztosítanak. 

A Krisztina körút felőli oldalon áruházban készülő ételeket kínáló SPAR to Go egység várja a 

vásárlókat helyben fogyasztási lehetőséggel. A Krisztina körút és a Pauler utca felől is 

kialakítottak egy-egy be-, és kijáratot, két kasszazónával támogatva a vásárlók kényelmét, 

akiket ebben az üzletben 28 munkatárs szolgál ki. A teljes áruházban LED világítás, valamint 

hővisszanyerést használó hőszivattyús rendszer működik, amely a hűtés- és klímatechnológiát 

biztosítja.  

Az üzletek elérhetősége és nyitva tartása: 
2112 Veresegyház, Gödöllői út 2/a. 
H-P: 6:30-20:00 
Szo: 6:30-18:00 
V: 7:00-16:00 
 
8630 Balatonboglár, Dózsa út 53-59.  
H-P: 6:30-20:00 
Szo: 6:30-17:00 
V: 7:00-13:00 
 
1013 Budapest, Alagút utca 5-7. 
H-P: 7:00-21:00 
Szo: 7:00-20:00 
V: 8:00-18:00 

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. 

http://www.x-hirlevel.hu/click.php?id=tnkks70s9qgw2c0s9kyw
http://www.x-hirlevel.hu/click.php?id=de6wfqoim4nfq91ie0bn


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 


