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Sajtóközlemény 
 
Megújult Budapesten a Bécsi úti INTERSPAR hipermarket  

Több mint kétmilliárd forintos beruházásból újult meg a budapesti Bécsi úti GOBUDA Mall 
(korábban Eurocenter) bevásárlóközpontban üzemelő INTERSPAR. A hipermarket 
környezetbarát megoldásai és minőségi szolgáltatásai új szintre emelik a vásárlás élményét. 

2021. áprilisban kezdődött el bevásárlóközpont teljes átalakítása, s idén tavasztól immár 
Észak-Buda és környéke első számú, modern, igényes, emberléptékű bevásárló- és 
élményközpontjaként működik a létesítmény, GOBUDA Mall néven.  

„A több, mint 2,3 milliárd forintos beruházással átalakított új INTERSPAR-ban, amely Észak-
Buda és térségének egyik legkedveltebb hipermarkete, 100 munkatársunk áll vevőink 
rendelkezésére. A komplex átépítés során az eladóteret minden elemében megújítottuk, s 
mindehhez esztétikus és letisztult forma- és színvilág társul, ami nemcsak a vásárlás élményét 
fokozza, de kényelmes munkakörülményeket teremt az itt dolgozóknak is. A vállalat a változó 
fogyasztói elvárásoknak megfelelően alakította ki – az INTERSPAR-okra jellemző – több mint 
húszezer cikkből álló kínálatát, így a hipermarketben kiemelt helyre kerültek az 
egészségtudatos táplálkozást segítő, valamint a bio- és diabetikus élelmiszerek, s elérhető az 
áruházlánc saját márkás SPAR enjoy. convenience kényelmi termékeinek teljes választéka is. 
A gyorsabb bevásárlást önkiszolgáló kasszarendszer segíti” – mondta Maczelka Márk, a SPAR 
Magyarország kommunikációs vezetője. 

Az üzletbe lépve elsőként a pékség tárul elénk, ahol a modern áruadagolók áttekinthetőek, s 
látványos kínálattal állnak a vevők rendelkezésére, majd pedig a sajt, hidegkonyhai, sushi, 
csemege, hús és hal kiszolgálópultok sora és a zöldségosztály következik. A csomagolt, friss 
csemege-, és húsféléket kínáló hűtők összehangolása kényelmes választási lehetőséget 
biztosít a termékek között. A részleg végében kialakított tejtermékosztály, majd az ital-, a 
mirelit-, és a NON Food termékek érintésével érhető el a teljes bevásárlási kör. A vásárlói 
igényeknek megfelelően az itteni INTERSPAR hipermarket eladótere és elrendezése is 
átalakult: új berendezést kapott az eladótér, kényelmes zöldséges állványok, korszerű kasszák 
kerültek a régiek helyére. Az eladótérben modern LED világítást alkalmaznak, az ajtókkal 
ellátott új hűtőbútorok pedig környezetkímélő, CO2-alapú rendszerrel működnek: az épület 
így a korábbiakhoz képest jóval energiatakarékosabb. Mivel a bevásárlóközpontban is 
hangsúlyt fektetnek a környezettudatos és fenntartható megoldásokra, így kerékpártárolókat, 
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elektromos autótöltő-állomásokat is kialakítottak az akadálymentes épületben, ahol felszíni 
és mélygarázsos parkoló is szolgálja a kényelmet.  

A SPAR elkötelezett amellett, hogy áruházaiban otthonosan érezzék magukat a vásárlók, s 
valódi élmény legyen számukra a vásárlás, miközben magas színvonalú szolgáltatásokat 
vehetnek igénybe: ezért e 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 melegételekkel és grillkészítményekkel, kibővített pizzaválasztékkal, 
illetve szendvicsek, saláták és üdítők gazdag kínálatával fogadja a fogyasztókat, a területén 
pedig ingyenes wifi szolgáltatás is elérhető. Ezt az egységet az üzlet bejáratánál helyezték el, 
ahol a fogásokat hangulatos környezetben akár a helyszínen is elfogyaszthatják a vásárlók.  

Az INTERSPAR to Go egység nyitvatartása az üzletétől eltérő rendben, az alábbiak szerint 
alakul: 

H-Szo: 8:00-20:00 

V: 8:30-17:00 

A SPAR online shop szolgáltatása és annak áruházi átvételi lehetősége egyre népszerűbb, ezért 
a Bécsi úti hipermarket újjáépítése során egyértelmű volt, hogy az áruházat alkalmassá kell 
tenni a modern és kényelmes vásárlási forma támogatására. A személyes áruházi átvételt 
biztosító szolgáltatás során a vásárlók heti hat napon keresztül, hétfőtől-péntekig 8 órától 20 
óráig, szombaton pedig 8 órától 18 óráig kétórás idősávokban vehetik át az online leadott 
rendelést. Az aznapi áruátvétel szolgáltatás keretében pedig amennyiben a vásárló délelőtt 10 
óráig leadja megrendelését, akkor még aznap, 12 óra után át is veheti azt. A személyes átvétel 
150 forint költséggel jár, míg 25 000 forint feletti rendelés esetén a szolgáltatás ingyenes. Az 
újranyitó INTERSPAR áruház online shop szolgáltatása 30 munkatárssal kezdte meg 
működését. 

Az INTERSPAR hipermarket elérhetősége és nyitvatartása: 

1032 Budapest, Bécsi út 154. 

H-Szo: 7:00-21:00 

V: 8:30-19:30 

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. 

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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