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Sajtóközlemény
Több mint 2,3 milliárd forintból újult meg öt SPAR áruház
A kiskereskedelmi vállalat idén ősszel két budapesti és három vidéki üzletét korszerűsítette.
A SPAR Magyarország modernizációs programja keretében megújult áruházai korszerű
környezetben, új szolgáltatásokkal várják a vásárlókat.
„Ebben az évben is folytatjuk modernizációs programunkat, áruházaink korszerűsítését, idén
ősszel két budapesti, valamint egy soproni, egy lenti és egy pécsi szupermarketünk újult meg
összesen több mint 2,3 milliárd forintból. A vállalat 2018 során 23 milliárd forintot fordít
beruházásokra: az új egységek építésére és a meglévők modernizálására. A célunk, hogy
vásárlóinknak – a bővülő árukészlet mellett – minden üzletünkben 21. századi szolgáltatásokat
és vásárlási élményt kínáljunk” – mondta Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője.
Lenti város lakói október 4-től látogathatják újra a Kisfaludy utca 4. szám alatti, megújult
szupermarketet. A 350 millió forintos beruházásnak köszönhetően az újragondolt üzletben
önkiszolgáló kasszák segítik a gyors bevásárlást, a praktikusabb és komfortosabb vásárlói
élményről pedig olyan átalakítások gondoskodnak, mint az új hűtők, illetve a zöldség-gyümölcs
és pékáru bútorok. A korszerűsített bejáraton áthaladva egy átalakított csemegepult, új
grillpult és látványpékség is gazdagítja az áruház szolgáltatásait. Mint minden felújítás során,
itt is energiahatékony és környezetbarát technológiákat telepítettek. A lenti szupermarketben
29 munkatárs gondoskodik a vásárlók minőségi kiszolgálásáról.
A helyi lakók egyik kedvelt SPAR üzlete a Rózsakert Bevásárlóközpontban – Budapest, Gábor
Áron utca 74-78. – található. A szupermarket 547 millió forintból alakult át, és október 18-án
nyitotta meg kapuit: tágasabb eladótérrel, teljesen új bútorzattal várja a vásárlókat. Az üzlet
belső tere a SPAR legújabb koncepciója szerinti kialakítást kapott: új csemegepult fogadja a
vevőket, amelyhez a kényelmesebb vásárlást elősegítő, alacsony bútorokkal gazdagodott
zöldség-gyümölcs és pékáru részlegen keresztül lehet eljutni. Az üzlet újdonsága a friss
termékeket kínáló látványpékség és a grillpult, illetve a gazdag kínálatot bemutató „Borvilág”
szekció. A modernizált üzletben üvegajtós hűtőbútorok és csökkentett fogyasztású LEDlámpák biztosítják az alacsony energiafelhasználást, a vásárlást pedig önkiszolgáló kasszák
gyorsítják. A vevőket az áruház 43 munkatársa segíti.
A SPAR 614 millió forintból újította meg a Budapest, IV. kerület, Nap utca 16. szám alatti
szupermarketjét. A november 8-án újranyitott áruház homlokzata modernebb megjelenést
kapott, belső tere kényelmesebben bejárhatóbbá vált, a módosított alaprajzi elrendezés
tágasabb térérzetet biztosít. A takarékos hűtőbútorok és az energiahatékony LED-lámpák
mellett megszépült a csemegepult külsője is, amelyhez az átalakított bútorzatú zöldséges és
pékáru-részlegen át vezet az út. Hasonlóképp vadonatúj lett a grillpult és a látványpékség is, a

polcok végére modern pénztárgépeket telepítettek. Az újpesti SPAR szupermarket 25
munkavállalónak biztosít munkahelyet.
619 millió forintot fordított a SPAR a Sopron, Arany János utca 16. szám alatti üzletére,
amellyel stabil munkahelyet biztosít 36 munkatársának. A november 8-tól újra megnyitó
áruházban modernizálták a főhomlokzatot, a bejárattal szemközt – szigetszerűen – egy új
SPAR to Go éttermet alakítottak ki, emellett pedig teljesen megújították az eladóteret, növelve
a vásárlók térérzetét. A kényelmesebb vásárlást segíti a teljesen új állvány- és polcrendszer, az
új kasszasor – közöttük önkiszolgáló pénztárgépekkel –, és az új alacsony bútorzat. Új arculatot
nyert a csemegepult, modernizálták a pékáru-részleget is, de új látványpékség és grillpult
szintén helyet kapott. A felújításnak köszönhetően környezetkímélő és energiatakarékos
technológiákra cserélték az áruház világítási és hűtéstechnikai rendszerét.
A Pécs, uránvárosi vásárlók napi bevásárlását teszi kényelmesebbé az Ybl Miklós utca 10. szám
alatti SPAR szupermarket modernizálása. A 250 millió forintos átalakításnak köszönhetően az
áruház eladóterét teljes egészében felújították, az üzletbelsőt a vállalat legújabb koncepciója
alapján korszerűsítették: a bejárat után alacsonybútoros zöldség-gyümölcs és pékáru részleg
vezet a csemegepultig. Az üzletet önkiszolgáló gyorskasszákkal is felszerelték. A megváltozott
alaprajzi elrendezésű eladóteret energiatakarékos LED-lámpák világítják meg. A
szupermarketben egy teljesen új csemegepult arculat, friss és helyben készült termékeket
kínáló látványpékség és grillpult, illetve tolóajtókkal felszerelt új hűtőbútor-garnitúra fogadja
a vásárlókat. A színvonalas kiszolgálásukat 25 áruházi dolgozó látja el. A pécsi fejlesztés
alkalmával is kiemelt jelentőséggel bírtak a környezetvédelmi szempontok: a technológiai,
illetve a komforthűtést és -fűtést korszerű, energiatakarékos, hővisszanyerős rendszerrel
oldották meg.
Az üzletek elérhetősége és nyitva tartása:
8960 Lenti, Kisfaludy utca 4.
H-P: 6:30-20:00
Szo: 6:30-17:00
V: 7:00-13:00
1026 Budapest, Gábor Áron utca 74-78.
Rózsakert Bevásárlóközpont
H-P: 7:00-21:00
Szo: 8:00-18:00
V: 8:00-17:00
1045 Budapest, Nap utca 16.
H-P: 6:30-22:00
Szo: 6:30-20:00
V: 8:00-18:00
9400 Sopron, Arany János utca 16.
H-P: 6:30-20:00
Szo: 6:30-17:00
V: 8:00-13:00

7633 Pécs, Ybl Miklós utca 10.
H-P: 6:30-21:00
Szo: 6:30-20:00
V: 8:00-18:00
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