
INTERSPAR ÁRUHÁZAINKBAN, CSAK RENDELÉSRE!
AJÁNLATUNK 2018. ÁPRILIS 01. ÉS AUGUSZTUS 25. KÖZÖTT ÉRVÉNYES.

SZEZONÁLIS 
AJÁNLATAINK

Április 1. – augusztus 25.



Az áruházi megrendelés során megadott magyarországi címre, egyeztetett időpontban, ingyenesen szállítjuk ki a megrendelt cikk(ek)et.  
Az árak forintban értendők és az áfát tartalmazzák. Áruházainkban euróval is fizethet. Kínálatunk a készlet erejéig érvényes, átmeneti 

készlethiány előfordulhat. Felelős kiadó: SPAR Magyarország Kft. Az esetleges nyomdai kivitelezési hibákért felelősséget nem vállalunk, és 
vásárlóink elnézését kérjük. A megrendeléssel és kiszállítással kapcsolatos információkért keresse kollégáinkat az INTERSPAR áruházakban.

ADRIA
kombi fémfalas 
medence szett

• Méret: 360 x 90 cm

• Szett tartalma: galvanizált és festett acélfal, PVC belső fólia, vízforgató, létra

• Fémfalas medence, a merevségét a galvanizált acélpalást biztosítja
• Földbe süllyesztés nélkül egyszerűen telepíthető
• Színes dobozba csomagolva
• Súly: 47 kg

• Űrtartalom: 8,65 m3

99.999 Ft



Az áruházi megrendelés során megadott magyarországi címre, egyeztetett időpontban, ingyenesen szállítjuk ki a megrendelt cikk(ek)et.  
Az árak forintban értendők és az áfát tartalmazzák. Áruházainkban euróval is fizethet. Kínálatunk a készlet erejéig érvényes, átmeneti 

készlethiány előfordulhat. Felelős kiadó: SPAR Magyarország Kft. Az esetleges nyomdai kivitelezési hibákért felelősséget nem vállalunk, és 
vásárlóink elnézését kérjük. A megrendeléssel és kiszállítással kapcsolatos információkért keresse kollégáinkat az INTERSPAR áruházakban.

ISTRIA 
SUPERIOR
fémvázas
medence szett

199.999 Ft

• Mérete: 549 x 122 cm 
• Extra rugalmas, erős, flexibilis vázszerkezet
• Szett tartalma: medence test, szűrő-vízforgató berendezés, aljtakaró, védőtakaró, biztonsági létra                                                                                               
• Fémvázas medence szett extra erős újfejlesztésű 3 rétegű fémszállal átszőtt PVC anyagú testtel 
• Egyszerűen gyorsan telepíthető
• Korrózióálló fémvázas szerkezet
• Rendkívül erős 3 rétegű oldalpánt erősíti a vázszerkezetet a medence teljes hosszában
• Szelep segítségével a medencében lévő víz kerti locsolón keresztül ereszthető le
• Színes dobozba csomagolva
• Súly: 83,7 kg
• Űrtartalom (90%): 23062 L



Az áruházi megrendelés során megadott magyarországi címre, egyeztetett időpontban, ingyenesen szállítjuk ki a megrendelt cikk(ek)et.  
Az árak forintban értendők és az áfát tartalmazzák. Áruházainkban euróval is fizethet. Kínálatunk a készlet erejéig érvényes, átmeneti 

készlethiány előfordulhat. Felelős kiadó: SPAR Magyarország Kft. Az esetleges nyomdai kivitelezési hibákért felelősséget nem vállalunk, és 
vásárlóink elnézését kérjük. A megrendeléssel és kiszállítással kapcsolatos információkért keresse kollégáinkat az INTERSPAR áruházakban.

POOLTREND 
WET 
medence szett
homokszűrős 
vízforgatóval

349.999 Ft

• Méret: 500 x 300 x 120 cm 
• Szett tartalma: medencetest, biztonsági létra, homokszűrős vízforgató
• Új, megerősített szerkezet, dupla oldaltámasszal
• Fémfalas medence, a merevségét a galvanizált acélpalást biztosítja
• Korrugált, színterezett, galvanizált acélpalást
• 0,4 mm megerősített acélpalást
• 0,3 mm belső fólia
• UV és időjárás álló
• Színes dobozba csomagolva
• Súly: 189 kg
• Űrtartalom: 17,06 m3



Az áruházi megrendelés során megadott magyarországi címre, egyeztetett időpontban, ingyenesen szállítjuk ki a megrendelt cikk(ek)et.  
Az árak forintban értendők és az áfát tartalmazzák. Áruházainkban euróval is fizethet. Kínálatunk a készlet erejéig érvényes, átmeneti 

készlethiány előfordulhat. Felelős kiadó: SPAR Magyarország Kft. Az esetleges nyomdai kivitelezési hibákért felelősséget nem vállalunk, és 
vásárlóink elnézését kérjük. A megrendeléssel és kiszállítással kapcsolatos információkért keresse kollégáinkat az INTERSPAR áruházakban.

PUERTO 
RICO
ovális fémvázas  
medence szett

135.999 Ft

• Méret: 424 x 250 x 100 cm

• Szett tartalma: medencetest, papírszűrős vízforgató, biztonsági létra

• Egyszerűen telepíthető

• Korrózióálló fémvázas szerkezet

• 3 rétegű nagy teherbírású PVC és poliészter oldalfalak

• Szelep segítségével a medencében lévő víz kerti locsolón keresztül ereszthető le

• Színes dobozba csomagolva

• Súly: 56,9 kg 

• Űrtartalom (90%): 7250 L



Az áruházi megrendelés során megadott magyarországi címre, egyeztetett időpontban, ingyenesen szállítjuk ki a megrendelt cikk(ek)et.  
Az árak forintban értendők és az áfát tartalmazzák. Áruházainkban euróval is fizethet. Kínálatunk a készlet erejéig érvényes, átmeneti 

készlethiány előfordulhat. Felelős kiadó: SPAR Magyarország Kft. Az esetleges nyomdai kivitelezési hibákért felelősséget nem vállalunk, és 
vásárlóink elnézését kérjük. A megrendeléssel és kiszállítással kapcsolatos információkért keresse kollégáinkat az INTERSPAR áruházakban.

CAPRI
szögletes fémvázas  
medence szett

139.999 Ft

• Méret: 404 x 201 x 100 cm                               
• Szett tartalma: medence test, szűrő-vízforgató berendezés, biztonsági létra
• Fémvázas medence szett extra erős újfejlesztésű 3 rétegű fémszállal átszőtt  
 PVC anyagú testtel, amelyet fémváz tart
• Vízzel megtöltve erős stabil szerkezetet alkot
• Családi kivitelezésben könnyen összeszerelhető       
• Korrózióálló fémvázas szerkezet
• Szelep segítségével a medencében lévő víz kerti locsolón keresztül ereszthető le
• Színes dobozba csomagolva
• Súly: 61,1 kg
• Űrtartalom (90%): 6478 L



Az áruházi megrendelés során megadott magyarországi címre, egyeztetett időpontban, ingyenesen szállítjuk ki a megrendelt cikk(ek)et.  
Az árak forintban értendők és az áfát tartalmazzák. Áruházainkban euróval is fizethet. Kínálatunk a készlet erejéig érvényes, átmeneti 

készlethiány előfordulhat. Felelős kiadó: SPAR Magyarország Kft. Az esetleges nyomdai kivitelezési hibákért felelősséget nem vállalunk, és 
vásárlóink elnézését kérjük. A megrendeléssel és kiszállítással kapcsolatos információkért keresse kollégáinkat az INTERSPAR áruházakban.

A megrendelés menete:

1. a termék megrendeléséhez fáradjon be bármelyik INTERSPAR áruházunkba,  
és az Információs pultnál kérje kollégáink segítségét

2. a termék beazonosítását követően a kollégák megrendelik Ön számára a kívánt  
terméket, amelynek feltétele a termék árának helyszínen történő kiegyenlítése

3. a megrendelés során kérjük megadni telefonszámát, a szállítási címet, amelyet  
továbbítunk a szállító cég felé

4. ezt követően a szállító cég felveszi Önnel a kapcsolatot a kiszállítási nap egyeztetése céljából

5. kiszállítás a megrendeléstől számított 3-7 munkanap A szállítási címet utólag 
módosítani nem lehet.

INTERSPAR Hipermarket Budapest 1032, Bécsi út 154.  +3620-823-8186

INTERSPAR Hipermarket Budapest 1103, Sibrik Miklós út 30. +3620-823-8226 

INTERSPAR Hipermarket Budapest 1106, Kerepesi út 61. +3620-823-8196

INTERSPAR Hipermarket Budapest  1117, Október 23-a utca 8-10. +3620-823-8156

INTERSPAR Hipermarket Budapest 1191, Üllői utca 201.  +3620-823-8026

INTERSPAR Hipermarket Budapest 1201, Széchenyi utca 1. +3620-823-8076 

INTERSPAR Hipermarket Debrecen 4032, Füredi út 27. +3620-823-8066

INTERSPAR Hipermarket Diósd 2049, Balatoni út 2/a +3620-823-8346

INTERSPAR Hipermarket Dunaújváros  2400, Béke körút +3620-823-8176

INTERSPAR Hipermarket Érd  2030, Iparos utca 5. +3620-823-7398

INTERSPAR Hipermarket Győr 9023, Fehérvári út 3. +3620-823-8016

INTERSPAR Hipermarket Győr 9027, Budai út 1.  +3620-823-8266 

INTERSPAR Hipermarket Gyula  5700, Kétegyházi út 1. +3620-823-8276

INTERSPAR Hipermarket Hódmezővásárhely 6800, Kaszap utca 20. +3620-823-8356

INTERSPAR Hipermarket Keszthely 8360, Tapolcai út 37. +3620-823-8256 

INTERSPAR Hipermarket Miskolc  3524, Bajcsy-Zsilinszky út 2-4. +3620-823-8126

INTERSPAR Hipermarket Nagykanizsa  8800, Táborhely utca 4. +3620-823-8386

INTERSPAR Hipermarket Nyíregyháza  4400, Korányi Frigyes utca +3620-823-8286

INTERSPAR Hipermarket Nyíregyháza 4400, László utca 8.  +3620-823-8116

INTERSPAR Hipermarket Ózd  3600, Sárli út 4. +3620-823-8296 

INTERSPAR Hipermarket Pápa  8500, Celli út 21.  +3620-823-8316

INTERSPAR Hipermarket Pécs  7632, Bajcsy-Zsilinszky utca 11.  +3620-823-8216

INTERSPAR Hipermarket Pécs  7632, Siklósi út 37.  +3620-823-8096 

INTERSPAR Hipermarket Sopron  9400, Selmeci utca 15-17. +3620-823-8246

INTERSPAR Hipermarket Székesfehérvár 8000, Balatoni út 44-46. +3620-823-8684

INTERSPAR Hipermarket Székesfehérvár 8000,  Budai út 41. +3620-823-8046

INTERSPAR Hipermarket Szekszárd 7100, Tartsay utca 9. +3620-823-74-97 

INTERSPAR Hipermarket Szentendre  2000, Dobogókői út 4. +3620-823-8036

INTERSPAR Hipermarket Szolnok  5000, Mátyás király út 29.  +3620-823-8147 

INTERSPAR Hipermarket Szombathely 9700, Újvilág utca  +3620-823-8086

INTERSPAR Hipermarket Tatabánya 2800,  Győri út 25. +3620-823-8136 

INTERSPAR Hipermarket Veszprém  8200, Dornyai Béla utca 4. +3620-823-8166

INTERSPAR Hipermarket Zalaegerszeg  8900, Ola utca 1. +3692-510-307


