
Új hét, 
új akciók!
Fedezd fel őket!
új akciók!
Fedezd fel őket!

   Kávé, 
amerikai módra! 

Akciós áraink 2020. 01. 16. csütörtöktől 01. 22. szerdáig a  áruházakban érvényesek.Akciós áraink 2020. 01. 16. csütörtöktől 01. 22. szerdáig a  áruházakban érvényesek.

 
Csirkemellfilé
a kiszolgálópultban és 
vákuumcsomagolásban

Starbucks  
kávékapszula

 db doboz
 g  .   t  kg
 g  .   t  kg

A kávékapszula a  espresso®

kávéfőző gépekkel kompatibilis

�16%1.199 Ft*

999 Ft

1.089 Ft
/1 kg

Persil  
mosópor

 kg    t  kg
mosószergél
 l  .   t  l
 l    t  l

mosókapszula
 db    t  db

�33%2.999 Ft*

1.999 Ft

1.399 Ft
/1 kg

védőgázas  
csomagolásban:

Darált sertéshús
tálcás 

 g 
.   t  kg

549 Ft



* A régi árak a SPAR szupermarketekben az akció kezdetéig érvényben lévő fogyasztói árak. 

BÖGRE
BOLDOGSÁG!

EGY 
BÖGRE

EGY 
BÖGRE

EGY 
BÖGREBÖGRE

EGY 
BÖGRE

EGY 

* A régi árak a SPAR szupermarketekben az akció kezdetéig érvényben lévő fogyasztói árak. 2

�25%399 Ft*

299 Ft

�21%639 Ft*

499 Ft

�14%349 Ft*

299 Ft

�15%999 Ft*

849 Ft

�20%249 Ft*

199 Ft

 
Gyümölcstea
lteres 

60 g 
4. ,  t  kg

 
Citrom ízesítő

-os 
gyümölcstartalom 
 l

 
Virágméz

500 g 
.  t  kg

Tea Time  
Teahouse tea
szálas   g 
4.  t  kg

Loyd  
Grog tea

lteres
 g

A fotók csak illusztrációk.  
eresd további akciós 

termékeinket  
az áru ázak ban! Ajánlatunk  

a pár uza mosan futó akciókra  
nem érvényes! A polcon  

feltüntetett ár már 
a kedvezménnyel  

csökkentett fogyasztói ár.

-25%
MINDEN  

NATURLAND TEA  
ÁRÁBÓL



Akciós áraink a   áru ázakban érvényesek. 3
A ** gal  el lt termékeinket a  . oldalon felsorolt  zleteinkben nem forgalmazzuk

Akciós áraink a   áru ázakban érvényesek. 3

699 Ft

�21%549 Ft*

429 Ft

�17%639 Ft*

529 Ft

�19%619 Ft*

499 Ft

 
Gyümölcstea
lteres 

60 g 
4. ,  t  kg

 
Eritrit

 kg

Gárdonyi 
Teaház

gyümölcstea
többféle  lteres 

40 g

Lipton tea
lteres 

32 g, 34 g

Simax teáskanna**
Svatava  ,  l-es

 db

Tea Time  
Teahouse tea
szálas   g 
4.  t  kg

Twinings tea
többféle 

 g .  t  kg

Galaxy  
bögre**

 ml-es
 db

Teasütemény
550 g

. ,  t  kg

Milka keksz
 g 

. 2 ,  t  kg

Herbária  
gyógytea
lteres 

30 g, 75 g  
 g  . ,  t  kg299 Ft

599 Ft

1.899 Ft

2.999 Ft

�32%2.799 Ft*

1.899 Ft

Vízforraló**
S 4RD   
teljes tmény   
 l v zkapacitás  
eltávol t ató sz rő  
v zjeles mérték 
 db

�28%1.390 Ft*

999 Ft



KÁVÉZÓD
A KEDVENC

OTTHON

-25%
MINDEN  
LAVAZZA 

ŐRÖLT KÁVÉ  
ÁRÁBÓL

* A régi árak a SPAR szupermarketekben az akció kezdetéig érvényben lévő fogyasztói árak. 4

532 Ft

3 db vásárlása
esetén darabja: 

Tchibo Family 
őrölt kávé

550 g 
. 2 ,4  t  kg

Segafredo 
Intermezzo  

szemes kávé
500 g 

2.  t  kg

�20%1.199 Ft*

949 Ft

A fotók csak illusztrációk. eresd további akciós  
termékeinket az áru ázak ban! Ajánlatunk  
a pár uza mosan futó akciókra nem érvényes!  
A polcon feltüntetett ár már a kedvezménnyel  
csökkentett fogyasztói ár.

�16%1.799 Ft*

1.499 Ft

Espresso kávékapszula
 g .  t  kg

A kávékapszula  
a espresso® kávéfőző 
gépekkel kompatibilis!

Joya  
Barista UHT ital
 l 
ár: 799 Ft

�16%599 Ft*

499 Ft

�25%199 Ft*

149 Ft

2 1+

Completa 
kávétejszín

 g 
.4  t  kg



5
A ** gal  el lt termékeinket a  . oldalon felsorolt  zleteinkben nem forgalmazzuk

Akciós áraink a   áru ázakban érvényesek. 5

Nescafé  
instant kávé

200 g 
.4  t  kg

Bravos 3in1  
instant kávéspecialitás

 g . ,  t  kg

Tchibo Espresso
szemes kávé
Milano Style,  
Sicilia Style
 kg

�23%3.899 Ft*

2.999 Ft

�20%1.799 Ft*

1.439 Ft

�25%1.999 Ft*

1.499 Ft

1.299 Ft

Édesítőtabletta
 db doboz 

39 g

Nescafé  
Cappuccino
2  g . 2 t  kg
4  g 4. 22,  t  kg

Kávéfőző  
3 személyes**

 db

Joya  
Barista UHT ital
 l 
ár: 799 Ft

�15%829 Ft*

699 Ft

Kávétartó doboz**
kávéfőző design   

 sz nben bézs, fekete, piros  
 db

Koronás  
Hókristály  

kockacukor
500 g 

 t  kg

Nanna Topping  
habspray

250 g 
.  t  kg

899 Ft

Espresso Mini  
kávéfőző**

S 2   
teljes tmény     

2-  személyes
barna sz nben   db

�23%16.999 Ft*

12.999 Ft

�30%429 Ft*

299 Ft

259 Ft

169 Ft



Tudtad, hogy a zöldségek és gyümölcsök színe beszédes? 
Vitamin- és ásványianyag-tartalmuk szerint: a zöldek 
méregtelen tő atás ak, a narancssárgák fiatal tanak,  
a pirosak az ereket óvják, a lilák magas antio idáns tartalm ak, 
a fe érek sz vbarátok, a sárgák pedig energiát adnak,  
fitten tartanak. 

TUDTAD?
Tudtad, hogy a zöldségek és gyümölcsök színe beszédes? Tudtad, hogy a zöldségek és gyümölcsök színe beszédes? 
Vitamin- és ásványianyag-tartalmuk szerint: a zöldek 
méregtelen tő atás ak, a narancssárgák fiatal tanak, 
a pirosak az ereket óvják, a lilák magas antio idáns tartalm ak, 
a fe érek sz vbarátok, a sárgák pedig energiát adnak, 
fitten tartanak. 
a fe érek sz vbarátok, a sárgák pedig energiát adnak, 
fitten tartanak. 
a fe érek sz vbarátok, a sárgák pedig energiát adnak, 
fitten tartanak. 

A ***-gal jelölt termékeket a Miskolc, Győri kapu 24. D épület alatti SPAR partner üzletünkben nem forgalmazzuk!  
* A régi árak a SPAR szupermarketekben az akció kezdetéig érvényben lévő fogyasztói árak. 6

SUPERSHOP KÁRTYÁVAL:

249 Ft

229 Ft

Koktélparadicsom
csomagolt
2  g  t  kg

Naturfood aszalt vörösáfonya
csomagolt

 g 2.4  t  kg
SuperShop kártyával:
(2.290 Ft/1 kg)

K&K Family Mix
csomagolt

2  g . 4  t  kg

Karalábé***
 db

Ananász***
 db

199 Ft

Kelkáposzta***
 kg

279 Ft

Kápia paprika***
 kg

799 Ft

269 Ft

179 Ft

399 Ft

Avokádó***
 db

269 Ft



Sülve-főve  
együ�!

** Ajánlatunk csak a kiszolgálópulttal rendelkező üzleteinkben érvényes!
Akciós áraink a   áru ázakban érvényesek.

BICSKEI HÚSÜZEM AJÁNLATA

7

 
Krinolin, szafaládé**
a kiszolgálópultban 

.4  t  kg

 
Prágai sonka**
a kiszolgálópultban 

.2  t  kg

 
Sertéscomb
csont nélkül  a kiszolgálópultban
A kiszolgálópultban kap ató  
csont nélküli, darált  
és szeletelt sertéscomb  
ára: 1.499 Ft

Sertéskaraj**
csontos  a kiszolgálópultban  
A kiszolgálópultban kap ató  
szeletelt, csontos 
sertéskaraj ára: 1.349 Ft

Sertésoldalas
szeletelt  tálcás

Zala felvágott**
a kiszolgálópultban 

.  t  kg

Sonka**
a kiszolgálópultban 

.  t  kg

�25%199 Ft*

149 Ft
/10 dkg

�23%429 Ft*

329 Ft
/10 dkg

�20%239 Ft*

189 Ft
/10 dkg

�30%199 Ft*

139 Ft
/10 dkg

TÁLCÁS, CSOMAGOLT
KISZERELÉSBEN IS!

1.449 Ft
/1 kg

1.299 Ft
/1 kg

1.799 Ft
/1 kg Marhalapocka**

csont nélkül
a kiszolgálópultban   

A kiszolgálópultban kap ató  
csont nélküli, darált 

mar alapocka  
ára: 2.890 Ft

2.840 Ft
/1 kg



ínyenc CSEMEGE A JAVÁBÓL!

** A ánlatunk csak a kiszolgálópulttal rendelkező  zleteinkben érvényes
* A régi árak a SPAR szupermarketekben az akció kezdetéig érvényben lévő fogyasztói árak. 8

SUPERSHOP KÁRTYÁVAL:

349 Ft419 Ft*

319 Ft

�30%359 Ft*

249 Ft
/10 dkg

�20%349 Ft*

279 Ft
/10 dkg

�43%209 Ft*

119 Ft
/10 dkg

�25%399 Ft*

299 Ft

�40%349 Ft*

209 Ft
/10 dkg

A fotók csak illusztrációk. 
eresd további akciós 

termékeinket  
az áru ázak ban  

Ajánlatunk 
a pár uza mosan futó akciókra 

nem érvényes  A polcon 
felt ntetett ár  

már a kedvezménnyel 
cs kkentett fogyasztói ár.

-10%
MINDEN  

PICK, HERZ  
SZELETELT TÉLISZALÁMI  

ÁRÁBÓL

  
Feketeerdei sonka
szeletelt  csomagolt 
100 g
.   t  kg

SuperS op kártyával
.  t  kg

Pick Diákcsemege**
a kiszolgálópultban
.   t  kg

Paprikás 
vastagkolbász**
a kiszolgálópultban
.   t  kg

Szentandrási  
Pokol tüze szalámi,  
Dán szalámi,  
Paprikás pulyka vastagkolbász
szeletelt  csomagolt

 g  .   t  kg

Milánói sonka**
a kiszolgálópultban
.   t  kg

Disznósajt**
a kiszolgálópultban
.   t  kg

Csemegézz
a pultból!

�17%279 Ft*

229 Ft
/10 dkg

Toscan sajtos 
szelet**
a kiszolgálópultban
.   t  kg
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ínyenc CSEMEGE A JAVÁBÓL!

Akciós áraink a   áru ázakban érvényesek. 9

SUPERSHOP KÁRTYÁVAL:

449 Ft579 Ft*

399 Ft

�21%469 Ft*

369 Ft

�30%199 Ft*

139 Ft
/10 dkg

�15%829 Ft*

699 Ft�23%429 Ft*

329 Ft

�33%179 Ft*

119 Ft
/10 dkg

�30%199 Ft*

139 Ft
/10 dkg

�24%329 Ft*

249 Ft
/10 dkg

Gyulai kolbász
szeletelt  csomagolt

80 g
.   t  kg

SuperS op kártyával
4. ,  t  kg

Libazsír, Kacsazsír
300 g
.   t  kg

Gyulai  
Bácskai hurka**
a kiszolgálópultban

.   t  kgFüstölt 
tokaszalonna**
a kiszolgálópultban
.   t  kg

Wiesbauer  
Bécsi hosszú virsli,  
Puszta debreceni
csomagolt

 g
.   t  kg

Bükkfán füstölt 
csemegeszalonna**
a kiszolgálópultban
.   t  kg

Minimájas
 g

.   t  kg

Aranyosi  
házi kolbász**
a kiszolgálópultban
2.4  t  kg

Rádobom magam!



frissen SÜTÉSRE-FŐZÉSRE KÉSZEN

** A ánlatunk csak a kiszolgálópulttal rendelkező  zleteinkben érvényes
* A régi árak a SPAR szupermarketekben az akció kezdetéig érvényben lévő fogyasztói árak. 10

399 Ft

799 Ft
/1 kg

699 Ft
/1 kg

399 Ft

Csirke levescsomag
védőgázas 
csomagolásban  

Tanyasi 
rántanivaló 
csirke
csomagolt

429 Ft
/1 kg

Darált  
pulykacombhús
csomagolt

 g    t  kg

439 Ft
/1 kg

Hízott kacsamell**
bőr s  csont nélk l
csomagolt

ALPI  
GMO-mentes 
pulykaszárny
csomagolt

Coco Rico csirke 
alsó- és felsőcomb
csomagolt

Vici  
surimi rák ízű  

halrúd 
csomagolt 

 g
.   t  kg

Jumbo friss tojás
méret: „L-XL”  
 db doboz    doboz

ár    t
  t  kg  

  t  db

Óriásira  
    nőttünk!

1.299 Ft
/1 kg

2.599 Ft
/1 kg

    nőttünk!



JÖHETJÖHETJÖHET
202020 A
JÖHET

MILLIÓ?

A promóció időtartama: 2020. január 1− 31.  
A promóció össznyereménye 20 millió SuperShop pont.

További részletek és feltételek a www.supershop.hu oldalon találhatók!

202020

A promóció időtartama: 2020. január 1−31. 

Használja SuperShop kártyáját januárban, 
mert minden 3000 Ft feletti vásárlás esetén 

egy sorsjegyet kap ajándékba!  
Töltse fel a sorsjegyen található kódot és megnyerheti  

a több százezer azonnali pontnyeremény egyikét,  
vagy akár a 2 millió pontos fődíjat is!

11

Mínuszos ÁRAK A FAGYASZTÓBÓL!

Akciós áraink a   áru ázakban érvényesek. 11

�30%1.299 Ft*

899 Ft
�28%1.399 Ft*

999 Ft

�27%479 Ft*

349 Ft

�30%999 Ft*

699 Ft�24%449 Ft*

339 Ft

Maroni hámozott 
egész gesztenye
gyorsfagyasztott
200 g
.   t  kg

Farm Frites héjas 
burgonyagerezdek 
sütőbe
gyorsfagyasztott

 g
  t  kg

Steak House  
rántott trappista 
sajt
gyorsfagyasztott

 g
.   t  kg

�28%2.099 Ft*

1.499 Ft

Valdor 
rántott 
csirkemellfilé
gyorsfagyasztott

 g
.   t  kg

Gallicoop  
pulykafasírt
gyorsfagyasztott

 g    t  kg

FRoSTA  
Arany halrudak
gyorsfagyasztott

300 g
.   t  kg



finoman T E SZERETE

* A régi árak a SPAR szupermarketekben az akció kezdetéig érvényben lévő fogyasztói árak. 12

SUPERSHOP KÁRTYÁVAL:

599 Ft749 Ft*

589 Ft

219 Ft

Milka csokoládés 
tejsnack

 g
.   t  kg

SuperS op kártyával
4. ,  t  kg

�21%279 Ft*

219 Ft
Activia Reggeli

 g
.   t  kg

Ammerland  
Trappista sajt
1 kg

Kinder tejszelet
 g

.   t  kg

Medve 
kördobozos 
sajt
200 g
.   t  kg

Mizo dobozos tej
os zs rtartalom

1 l

Tejesen  
más!

Tolle tejföl
os 

zs rtartalom
 g

  t  kg

239 Ft

�17%529 Ft*

435 Ft

�21%549 Ft*

429 Ft

�15%1.899 Ft*

1.599 Ft
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finoman T E SZERETE

Akciós áraink a   áru ázakban érvényesek. 1313      áru ázakban érvényesek. 13131313

449 Ft

Liegeois puding
 g

  t  kg
SuperS op kártyával

4,2  t  kg

Meggle  
márkázott vaj

200 g
.   t  kg

Mozzarella Italia
csomagolt
80 g
.   t  kg

Pöttyös Túró Rudi
 g

.   t  kg

Abaco 
Pomace 
olívaolaj
1 l

Gazda félzsíros túró
450 g

,  t  kg

Hol a rétesem?

�28%899 Ft*

639 Ft

�25%1.599 Ft*

1.199 Ft
699 Ft*

635 Ft

Zott Jogobella 
joghurt

 g
  t  kg

�35%779 Ft*

499 Ft

�33%269 Ft*

179 Ft

69 Ft
SUPERSHOP KÁRTYÁVAL:

79 Ft99 Ft*



  Társaságot 
adunk a husinak

kedvencem FOGOM ÉS ESZEM!

** A ánlatunk csak a kiszolgálópulttal  illetve látványpékséggel rendelkező  zleteinkben érvényes
* A régi árak a SPAR szupermarketekben az akció kezdetéig érvényben lévő fogyasztói árak. 14

�20%599 Ft*

479 Ft

�22%899 Ft*

699 Ft

�18%529 Ft*

429 Ft

�20%499 Ft*

399 Ft

�20%199 Ft*

159 Ft
/10 dkg

�20%699 Ft*

559 Ft

Padlizsánsaláta
csomagolt
200 g
.   t  kg

Brassói 
aprópecsenye 
pulykahúsból
csomagolt

 g
.   t  kg

�20%799 Ft*

639 Ft

Bácskai 
rizseshús
csomagolt
330 g
.   t  kg

Kaszinótojás 
+ tormás 

sonkatekercs
csomagolt

200 g
.   t  kg

�16%179 Ft*

149 Ft
/10 dkg

Almás-sajtos 
kukoricasaláta**
a kiszolgálópultban

.4  t  kg

Tárkonyos 
pulykaraguleves

csomagolt
 ml  .   t  l

Orosz hússaláta 
csirkemellel**

a kiszolgálópultban
.   t  kg

BBQ Rántott húsos  
szendvics
csomagolt 
1 db



Magvas gondolat  
a reggelihez

Magában vagy vajjal,  
szendvicskrémmel megkenve? Egy 
finom magvas bagett esetében ez  

a kérdés még ne ezebb   iszen nagyon 
nehéz ellenállni neki, pláne ha még 

melegen veszed el a polcról.  l utsz e 
egyáltalán vele hazáig, vagy útközben 

elnassolod   sak ra tad m lik

IDE SÜSS!
Magvas gondolat 
a reggelihez

15

napi friss MELEG, ROPOGÓS

Akciós áraink a   áru ázakban érvényesek. 15

SUPERSHOP KÁRTYÁVAL:

379 Ft499 Ft*

339 Ft

�20%99 Ft*

79 Ft

Bükki parasztkenyér
szeletelt  csomagolt

 g
  t  kg

Glyx kenyér
csomagolt

 g
  t  kg

SuperS op kártyával
 t  kg

Gra-hammm toast
szeletelt  csomagolt

os gra amliszttartalom
 g

  t  kg

Kakaós fonott kalács
csomagolt

 g    t  kg

Magvakkal szórt 
rombusz bagett**
frissen s tve
1 db

Kenyérlángos**
frissen s tve
1 db

�20%249 Ft*

199 Ft

Patkó alakú 
croissant**
frissen s tve
1 db

�23%169 Ft*

129 Ft

�13%369 Ft*

319 Ft

�21%229 Ft*

179 Ft
�21%319 Ft*

249 Ft
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Mindig jó,  
  ha van

–35%
MINDEN  

PANZANI DURUM 
SZÁRAZTÉSZTA 

ÁRÁBÓL

vennivaló NAPRAKÉSZ FINOMSÁGOK

* A régi árak a SPAR szupermarketekben az akció kezdetéig érvényben lévő fogyasztói árak. 

SUPERSHOP KÁRTYÁVAL:

749 Ft999 Ft*

649 Ft

�12%399 Ft*

349 Ft

�20%399 Ft*

319 Ft
�15%189 Ft*

159 Ft

�21%189 Ft*

149 Ft

�20%249 Ft*

199 Ft

�25%599 Ft*

449 Ft
Őszibarackkonzerv

 g 
  t  kg

Zöldborsó-
konzerv

 g 
  t  kg

Globus  
készételkonzerv
babgulyás marhahússal 

 g    t  kg  
sólet f st lt mar a ssal 

 g    t  kg  
SuperS op kártyával

2, 2 4,  t  kg

Szuperédes  
csemegekukorica-
konzerv

 g 
  t  kg

Meggybefőtt
magozott  

 g 
.   t  kg

2 tojásos  
száraztészta
t bbféle  
1 kg

Dr. Oetker 
Vitalis zabkása

 g 
.   t  kg

A fotók csak illusztrációk.  eresd további 
akciós termékeinket az áru ázak ban   
A ánlatunk a pár uza mosan futó akciókra 
nem érvényes  A polcon felt ntetett 
ár már a kedvezménnyel csökkentett 
fogyasztói ár.
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Feldobjuk  
az ízeket!

vennivaló NAPRAKÉSZ FINOMSÁGOK

Akciós áraink a   áru ázakban érvényesek.

SUPERSHOP KÁRTYÁVAL:

409 Ft479 Ft*

389 Ft

�16%549 Ft*

459 Ft

Maggi Párperc,  
Forró Bögre

12 g
Pasta  

Oriental
71 g 

.   t  kg

Univer  
Erős Pista,  
Édes Anna  
ételízesítő
200 g 
.   t  kg

–20%
MINDEN  
 DELIKÁT  

ÉTELÍZESÍTŐ 
ÁRÁBÓL

99 Ft

Kotányi fűszersó
s ltcsirke   g  steak s lt  s   

spu tó  pan r   g  sertéss lt   g
Fűszerkeverék
kentucky csirkeszárnyak   g
s lt oldalas  magyaros s ltek   g
pulykas lt   g  
ekken  g r g s ltek   g
fok agymás s ltcsirke   g
fok agymás pecsenye  fas rt   
c ilis bab   g  vadak   g
olasz pizza   g
provence i   g  toscana   g

259/279 Ft*

199 Ft
�20%399 Ft*

319 Ft
Schedro majonéz

 g 
  t  kg

Csoda 
Konyha 
alappor
t bbféle
 g    g

�19%135 Ft*

109 Ft

�16%299 Ft*

249 Ft

Diamant
nádcukor

 g 
  t  kg

Globus mustár
akonos    g 

  t  kg  
veges    g 

  t  kg  
di oni    g 
.   t  kg

SuperS op kártyával
4, 2 ,  

.4 , 2 t  kg

A fotók csak illusztrációk. eresd további akciós termékeinket 
az áru ázak ban! Ajánlatunk a pár uza mosan futó akciókra 
nem érvényes! A polcon feltüntetett ár már a kedvezménnyel 
csökkentett fogyasztói ár.

17
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ripsz-ropsz ELFOGY, HA KIRAKOD

* A régi árak a SPAR szupermarketekben az akció kezdetéig érvényben lévő fogyasztói árak. 

SUPERSHOP KÁRTYÁVAL:

649 Ft

599 Ft

Kinder  
Meglepetés
20 g

Lindt Excellence  
táblás csokoládé

100 g
.   t  kg

SuperS op kártyával
.  t  kg

Mogyi 
Mexicorn
70 g
.   t  kg

Oreo Original,  
Choco brownie,
Strawberry cheesecake

 g  .   t  kg

Mogyi  
pörkölt földimogyoró

sós, sótlan
Bőrében pirított,  

sózott földimogyoró
 g  .   t  kg

Sport szelet
31 g

Milka  
táblás csokoládé

 g  .   t  kg
A ánlatunk az egészmogyorós  
noisette  és a mazsolás mogyorós 
zekre nem vonatkozik

Lay’s chips 
 g  .   t  kg

�12%399 Ft*

349 Ft

�23%299 Ft*

229 Ft
�16%359 Ft*

299 Ft

�20%999 Ft*

799 Ft

79 Ft

399 Ft

129 Ft

Sosem elég 
belőlem!



19Akciós áraink a   áru ázakban érvényesek.
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kortyonként ÉLVEZD A KEDVEZMÉNYT!

* A régi árak a SPAR szupermarketekben az akció kezdetéig érvényben lévő fogyasztói árak. 

289 Ft

2 db vásárlása
esetén darabja: 

Sió gyümölcsital
os  

gy m lcstartalom
1 l
ár   t

Coca-Cola,  
Fanta, Sprite 
szénsavas  
üdítőital

 l 
  t  l

Olympos  
gyümölcsital

 l 
  t  l

Jana  
ízesített ásványvíz
 l 
  t  l

Rauch Mytea
 l 

  t  l

Pepsi, Mirinda,
7up szénsavas
üdítőital

 l
  t  l

Emese  
ásványvíz
 l 
  t  l

�12%319 Ft*

279 Ft

�20%249 Ft*

199 Ft

�34%289 Ft*

189 Ft

�21%369 Ft*

289 Ft

�24%369 Ft*

279 Ft

69 Ft

Gyümölcsliget  
a pohárban!

–20%
MINDEN  

1,5 L�ES XIXO  
SZÉNSAVAS ÜDÍTŐITAL 

ÉS ICE TEA ÁRÁBÓL

A fotók csak illusztrációk.  eresd további akciós termékeinket 
az áru ázak ban  A ánlatunk a pár uza mosan futó akciókra 
nem érvényes  A polcon felt ntetett ár már a kedvezménnyel 
cs kkentett fogyasztói ár.



21Akciós áraink a   áru ázakban érvényesek.

party time KOCCINTÓS AJÁNLATOK

�12%799 Ft*

699 Ft

SUPERSHOP KÁRTYÁVAL:

2.399 Ft2.849 Ft*

2.199 Ft

Kozel sör
dobozos 

 l 
  t  l

Johnnie Walker  
Red Label whisky
0,7 l 
.   t  l

Sauska Rosé
száraz rosébor

 l 
.   t  l

Zipfer sör
dobozos

 l 
  t  l

Miller Genuine  
draft sör

veges 
0,33 l 
  t  l

Varga Merlot
édes vörösbor
Bubis Rozé
száraz rozébor

,  l 
2 t  l  

ü.   t

St. Hubertus
 l 

.   t  l
Ajánlatunk  

a d szdobozos  
termékekre  

nem vonatkozik

Kaiser vodka
 l  .   t  l

SuperS op kártyával
4.  t  l

�25%349 Ft*

259 Ft

2.649 Ft

4.749 Ft�22%2.199 Ft*

1.699 Ft

289 Ft*

269 Ft249 Ft

Erre  koccinthatunk!

20 FtMEGTAKARÍTÁS



törődés JÁR NEKED!

* A régi árak a SPAR szupermarketekben az akció kezdetéig érvényben lévő fogyasztói árak. 22

SUPERSHOP KÁRTYÁVAL:

739 Ft1.099 Ft*

699 Ft

399 Ft

2 db vásárlása
esetén darabja: 

Pantene sampon
 ml 

.   t  l  
 ml  

.   t  l
balzsam

200 ml 
.   t  l

300 ml 
.   t  l  

 

Old Spice  
dezodor

 ml  .   t  l  
 ml  .   t  l

stift
 ml  .   t  l  
 ml  .   t  l

–25%
MINDEN  

GILLETTE BOROTVA  � 
KÉSZÜLÉK, �HAB ÉS �GÉL  

ÁRÁBÓL

1.069/899 Ft*

799 Ft

Dove dezodor
 ml  

.   t  l
roll-on

 ml  
.   t  l

stift
 ml  
.   t  l
 ml 

SuperS op  
kártyával
4.  
.  t  l

Signal fogkrém
 ml  .   t  l
 ml  .   t  l

fogkefe
1 db

  t*  elyett  
akciós ár  4  t
2 db vásárlása esetén  

. .2  t  l

Blend-a-dent  
műfogsorragasztó

 g    g

Rexona tusfürdő
 ml 

.   t  l

Syoss  
sampon, balzsam

 ml 
.   t  l

�20%599 Ft*

479 Ft

�25%1.199 Ft*

899 Ft

�18%1.479 Ft*

1.199 Ft

Mindig  
megbízhatsz 
bennem!

A fotók csak illusztrációk.  eresd további akciós termékeinket 
az áru ázak ban  A ánlatunk a pár uza mosan futó akciókra 
nem érvényes  A polcon felt ntetett ár már a kedvezménnyel 
cs kkentett fogyasztói ár. A ánlatunk az eldob ató borotvákra 
nem vonatkozik

999/1.190 Ft*

899 Ft



tisztaság ereje FÜR Ő E E E

Akciós áraink a   áru ázakban érvényesek. 23

499 Ft

2 db vásárlásától 
darabja: 

589 Ft

2 db vásárlásától 
darabja: 

1.449 Ft

2 db vásárlásától 
darabja:

Calgon  
vízlágyító por

 g
.   t  kg

SuperS op  
kártyával
2.  t  kg

Flóraszept konyhai  
és fürdőszobai  
tisztítószer

 ml 
  t  l

Ajax  
általános 
tisztítószer
1 l

Libresse  
egészségügyi betét

 db csomag    t  db  
 csomag
A ánlatunk a   db os és  

 db os  ibresse  ig t egészség gyi 
betétre nem vonatkozik

Surf
mosószergél
2 l
ár  .  t

  t  l
2 db vásárlásától   

24,  t  l

Ajánlatunk két hétig,
.  .  . és  .  . 

k z tt érvényes

Ajánlatunk két hétig,
.  .  . és  .  . 

k z tt érvényes

Ajánlatunk két hétig,
.  .  . és  .  . 

k z tt érvényes

Ajánlatunk két étig,
2 2 . . . és . 2 . 
között érvényes!

Jar mosogatószer
 ml  

ár   t
    t  l

2 db vásárlásától   
4,44 t  l

–30%
MINDEN  
GLADE

LÉGFRISSÍTŐ  
ÁRÁBÓL

Coccolino öblítő
 ml 

ár: 649 Ft
 t  l

2 db vásárlásától:
(560,95 Ft/1 l)

�20%829 Ft*

659 Ft

Puhább, mint a maci  
  bundája!

A fotók csak illusztrációk.  eresd további akciós termékeinket 
az áru ázak ban  A ánlatunk a pár uza mosan futó akciókra 
nem érvényes  A polcon felt ntetett ár már a kedvezménnyel 
cs kkentett fogyasztói ár.

SUPERSHOP KÁRTYÁVAL:

1.499 Ft

1.349 Ft

589 Ft

749 Ft



24

Ilyen az igazi 
puhaság!

puhaság neked, KÉNYEZTETÉS KEDVENCEDNEK

* A régi árak a SPAR szupermarketekben az akció kezdetéig érvényben lévő fogyasztói árak. 

SUPERSHOP KÁRTYÁVAL:

299 Ft399 Ft*

249 Ft

Zewa Deluxe toalettpapír
réteg    tekercs csomag 

 csomag    t  tekercs

Regina Bianka  
toalettpapír
réteg   
 tekercs csomag 
 csomag  

  t  tekercs

Tento háztartási  
papírtörlő 

a i a ua   réteg   
 tekercs csomag 

 csomag  
  t  tekercs

Tento  
papír zsebkendő
Sensitive   
réteg    db csomag 

 csomag  .   t  db  
SuperS op kártyával
2.4  t  db

Zewa  
papír zsebkendő

 db csomag 
 csomag    t  db

dobozos    db doboz  
 doboz    t  db

Ajánlatunk két hétig,
.  .  . és  .  .  
k z tt érvényes

Clean Soft  
papír zsebkendő
réteg   
 db csomag

 csomag  
  t  db  

Libero  
Comfort  
pelenka

a i   
 db csomag   

 csomag
  t  db

Kutyaeledel-konzerv
 g    t  kg

�15%199 Ft*

169 Ft

�18%429 Ft*

349 Ft

�27%549 Ft*

399 Ft

�18%369 Ft*

299 Ft

�16%1.799 Ft*

1.499 Ft

3.599 Ft

379 Ft

Ajánlatunk két hétig,
.  .  . és  .  . 
k z tt érvényes

Ajánlatunk két hétig,
.  .  . és  .  . 
k z tt érvényes
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Okos döntés  
vagyok!

Otthon, úton BÁRHOL!

A ** gal  el lt termékeinket a  . oldalon felsorolt  zleteinkben nem forgalmazzuk
Akciós áraink a   áru ázakban érvényesek.

 
Elektromos  

ágymelegítő**
S   

  őmérséklet fokozat  távirány tó   
méret    cm  mos ató  

leve ető távirány tó és tápkábel   
sz vet    poliészter 

1 db

 
Fűtőventilátor**
R A

tel es tmény   
   

őfokszabályzó   
ideg levegő funkció  

túlmelegedés elleni 
védelem
1 db

Himalája hegyi  
sólámpa**

 kg 
1 db

2.499 Ft

369 Ft
-tól

JP téli szélvédőmosó**
  ig    l 

ár   t 
  t  l  

  ig    l
ár   t

  t  l
JP Auto Blue  
fagyálló  
hűtőfolyadék

  ig
1 kg
ár  4  t

Q11 
pumpás  

jégoldó**  
  ig
 ml 

  t  l

499 Ft

Fűthető 
ülésvédő**
12 V
1 db2.799 Ft

5.999 Ft2.999 Ft

1.999 Ft
-tól

Ceresit Stop Aero 360° 
páramentesítő készülék**
kész lék     db tabletta    szett 
ár  2.  t
utántöltő tabletta**
 db csomag    csomag 

ár  .  t 
  t  db

 
SF01 okostelefon** 
Hello Kártyás Expressz csomagban
• 4" érintőképernyő
 ,  G z, négymagos processzor
  MP átoldali kamera
  G  belső tár ely bőv t ető
 i i, GPS  
 db

9.999 Ft

Aktiváld kártyádat  
ONLINE az extra  
kedvezményért! 

Részletek: telenor.hu/aktivalas

Ajánlatunk a SPAR csoport üzleteiben  
2020. 01. 16-tól 01. 22-ig, illetve a készlet erejéig  
érvényes. A tarifacsomag nem tartalmaz  
kezdőegyenleget. Perc- és SMS-d j  2  t bármely 
belföldi, normál d jas álózatba. Személyenként  
2 db vásárol ató. Az lő zetői szerződés szóbeli  
szerződéskötéssel jön létre. ovábbi részletek   
elenor S , 22 . telenor. u



Péntek
vasárnap

hétvégi
szuper
AKCIÓ

2020.01 . 17–01 . 19 .
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Akciós ajánlatunk 2 2 . . . és . . között, a készlet erejéig érvényes. A fotók csak illusztrációk. eresd további akciós termékeinket az áru ázakban!  
Ajánlatunk a pár uzamosan futó akciókra nem érvényes! A polcon feltüntetett ár már a kedvezménnyel csökkentett fogyasztói ár.  

 ** Ajánlatunk csak a kiszolgálópulttal, illetve látványpékséggel rendelkező üzleteinkben érvényes!  
A ***-gal jelölt termékeket a Miskolc, Győri kapu 24. D épület alatti SPAR partner üzletünkben nem forgalmazzuk!  

anuár -én csak a vasárnap is nyitva tartó üzleteinkben érvényes az ajánlat!

ÖSSZES  
350/450 G-OS NESTLÉ  

GABONAPEHELY
gyszerre ma imálisan  

vásárol ató összes mennyiség  
fajtánként  2 db. 

Ajánlatunk a estlé ats  
gabonapely ekre  
nem vonatkozik!

ÖSSZES  
HEINZ TERMÉK
gyszerre ma imálisan  

vásárol ató összes mennyiség  
fajtánként  2 db.

ÖSSZES  
LENOR ÖBLÍTŐ
gyszerre ma imálisan  

vásárol ató összes  
mennyiség fajtánként  2 db.

ÖSSZES  
OOOPS!

HÁZTARTÁSI
PAPÍRTÖRLŐ

gyszerre ma imálisan  
vásárol ató összes mennyiség  

fajtánként  2 db.

Ft 119
189 Ft

Ft 
 dkg149

229 Ft

FEHÉR 
CSIPERKEGOMBA***
csomagolt 
500 g

 t  kg

Ft 369

FRISS PISZTRÁNG
csomagolt

Ft 
 kg1.999

FÜSTLIZER SAJTOS 
TAVASZI  PULYKA 
ROLÁD**
a kiszolgálópultban 

.4  t  kg
SAJTOS 
TÖKMAGOS 
KOCKA**
frissen sütve 
 db

–34%
–37%

ÖSSZES 

–30%

ÖSSZES 
OOOPS!

–30%

ÖSSZES 

–25%
ÖSSZES 

–50%



szuper

hétfőtől
vasárnapig
72020.

01.20.
01.26.

–40%

MINDEN  
SOMAT TERMÉK  
ÁRÁBÓL

–40%

MINDEN  
TWIST  
TONHALTÖRZS  
ÁRÁBÓL

–25%

MINDEN  
GYORSFAGYASZTOTT 
BOMBAJÓÓ 
APRÓSÜTEMÉNY 
ÁRÁBÓL

CHIO  
TACCOS,  
BIG PEP
 g  
.   t  kg  

Ft29
49 Ft*

Ft529
635 Ft*

Akciós ajánlatunk 2020. 01. 20. és 01. 26. között, a készlet erejéig érvényes. A fotók csak illusztrációk. Keresd további akciós termékeinket az áruházakban!  
Ajánlatunk a párhuzamosan futó akciókra nem érvényes! A polcon feltüntetett ár már a kedvezménnyel csökkentett fogyasztói ár.  

** Ajánlatunk csak a kiszolgálópulttal, illetve látványpékséggel rendelkező üzleteinkben érvényes! 2020. január 26-án csak a vasárnap is nyitva tartó üzleteinkben érvényes az ajánlat!
A 3., 5. ÉS A 25. OLDALON **-GAL JELÖLT TERMÉKEKET AZ ALÁBBI ÜZLETEKBEN NEM FORGALMAZZUK:

A 6. ÉS A 26. OLDALON ***-GAL JELÖLT TERMÉKEKET AZ ALÁBBI ÜZLETBEN NEM FORGALMAZZUK: MISKOLC: GYŐRI KAPU 24. D ÉPÜLET

Balatonboglár: Dózsa út 53–59. Bicske: Kossuth tér; Budapest: I., Mészáros u. 12.; III., Monostori u. 3., Szérűskert u. (Köles u. 1.), Víziorgona u. 5., Vörösvári út 98.; IV., Eperjesi u. 2., Külső-Szilágyi út 48., Rózsa u. 77.; V., Szent István krt. 17.; VI., Teréz krt. 28.; VIII., Rákóczi u. 19., 
Rákóczi tér 7/8.; IX., Ráday u. 32.; X., Kőrösi Cs. u. 35–37., Liget tér 1.,Liget tér 5., Újhegyi sétány 3–5.; XI., Andor u. 1., Bartók Béla út 51., Etele út 58–60., Fehérvári út 97–99., Irinyi J. u. 34., Nagyszeben tér 1., Tétényi út 31.; XIII., Dunyov István u. 9., Országbíró u. 1.,  
Párkány u. 10., Szent László út 152., Tomori köz 7. 3. ajtó, Váci út 34., Váci út 37., Váci út 132/B, Váci út 138/A; XIV., Nagy Lajos király útja 191., Szentmihályi u. 23., Ungvár utca 50/A; XV., Drégelyvár u. 57–63., Nyírpalota út 2., Nyírpalota út 54.; XVI., Veres Péter u. 47.;  
VIII., Darus u. 5., Kondor Béla sétány 2., Nemes út 7., Üllői út 525.; XIX., Eötvös u. 5., Üllői út 257.; XX., Baross u. 5., Nagysándor J. u. 19.; XXI., Kossuth L. u. 22., Szabadság u. 20.; XXII., Kossuth L. u. 41.; Cegléd: Kossuth F. u. 9., Összekötő út 30/B; Csorna: Erzsébet királyné u. 5., 
Mártírok tere 1.; Debrecen: Csapó u. 30., Derék u. 68/B; Dunaújváros: Dózsa Gy. u. 56.; Eger: Barkóczy u. 6.; Ercsi: Fő út 2.; Fonyód: Ady E. u. 9–11.; Füzesgyarmat: Kossuth Lajos u. 9.; Gödöllő: Kossuth u. 46–48.; Harkány: Kossuth L. u. 20–21., Siklósi u. 2365/2. hrsz. 
Hatvan: Nádasdy T. u. 2.; Herend: Vasút u. 1/C; Hódmezővásárhely: Andrássy u. 8.; Kalocsa: Búza tér 11.; Kecskemét: Nagykőrösi út 2.; Keszthely: Zsidi út 17.; Kisbér: Kossuth u. 4/6.; Kiskunfélegyháza: Béke tér 3–4., Wesselényi u. 1.; Kiskunhalas: Bethlen tér 1.; Komárom:  
Igmándi u. 29.; Kőszeg: Rákóczi u. 80-82. Marcali: Noszlopy út 18.; Mezőkövesd: Mátyás király út 199.; Miskolc: Győri kapu 24. D épület, Széchenyi u. 7., Király u. 7/A, Újgyőri főtér 32.; Mohács: Horváth K. u. 3/5., Kígyó u. 6.; Mór: Wekerle u. 34–36.; Nyíregyháza-Korzó, Nagy 
Imre tér 1.; Orosháza: Széchenyi tér 8.; Oroszlány: Népek B. u. 35.; Pápa: Szabadság u. 1/B; Pécs: Alkotmány u. 48., Csontváry u. 2., Gosztonyi Gy. u. 2., Ifjúság u. 11., Málomhegyi u. 2., Málomi út 5., Pollack M. u. 19., Ybl Miklós u. 10.; Pétfürdő: Liszt Ferenc utca 9.; Pilisvörösvár: 
Fő utca 157.; Püspökladány: Rákóczi utca 5.; Salgótarján: Arany J. u. 1., Budapest út 57.; Sopron: Csarnok u. 10.; Sümeg: 84-es főút; Szeged: Kölcsey u. 11., Sárosi út 4., Szentháromság u. 73., Tápai u. 50.; Szentgotthárd: Hunyadi út 21.; Szerencs: Gyár u. 2.; Szigethalom: Mű út; 
Szolnok: Ady Endre u. 15., Ságvári E. krt. 25/A, Városmajor u. 34.; Szombathely: Hefele Menyhért u. 3–5., Körmendi út 52–54., Szűrcsapó u. 23.; Tápiószele: Blaskovich Testvérek tere 1.; Tát: Tátika tér 1.; Tata: Rákóczi F. u. 9.; Tatabánya: Béla király körtér 67., Fő tér, Gál ltp. 301., 
Köztársaság u. 44., Sárberki ltp. 203/A, Szt. György u. 48., Vadász út 26.; Tiszaújváros: Szt. István u. 7–9.; Törökszentmiklós: Kossuth út 138–142.; Veresegyház: Gödöllői út 2/A.; Veszprém: Cholnoky ltp. 16.; Zalaegerszeg: Göcsey u. 35.
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HAJNAL FŰSZERES 
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NEKEM NEKED NEKTEK

Akciós áraink 2020. 01. 16. csütörtöktől 01. 22. szerdáig a  áruházakban érvényesek.

Akciós áraink a , illetve a áruházakban érvényesek. Az egyes termékekből a készlet és a választék áruházanként eltérő lehet!

Akciós ajánlatunk a SPAR market, SPAR express és az alábbi City SPAR üzletekben nem érvényes: Budapest II., Retek utca 4., Szilágyi Erzsébet fasor 63.; V., Károly krt. 22–24., Vértanúk tere 1.;  
VI., Teréz krt. 2.; VII., Erzsébet krt. 24., Erzsébet krt. 27., Thököly út 8.; VIII., Rákóczi út 19.; IX., Mester u. 1., Ráday u. 32.; X., ÁRKÁD, Örs vezér tere 25/A; XI., Bartók Béla út 51.;  
XII., Böszörményi út 38/B; VIII., Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2B terminál; Eger, Dobó István tér 1.; Győr, Rónay Jácint u. 12. (RÉV Center); Szeged, Mars tér 1–3.; Széchenyi tér 15.
* A régi árak a SPAR szupermarketekben az akció kezdetéig érvényben lévő fogyasztói árak. A feltüntetett régi árak a SPAR partner áruházakban eltérhetnek! A SuperShop kártya fotójával 
jelölt kedvezményes ajánlatok csak SuperShop kártyabirtokosok részére vehetők igénybe. Engedményes kínálatunk a készlet erejéig érvényes. Áraink forintban értendők és az áfát tartalmazzák. 
Áruházainkban euróval is fizethetsz. Az esetleges kivitelezési hibákért nem felelünk, és vásárlóink elnézését kérjük. Felelős kiadó: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 

Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységről szóló 197/2014. Korm. rendeletben foglalt fogyasztói tájékoztatást a www.spar.hu honlapon találod.

Óvjuk együtt környezetünket!  www.spar.hu

Meggyes-mákos párna
frissen sütve; 1 db
Ajánlatunk csak a látványpékséggel 
rendelkező üzleteinkben érvényes! 

Activia
krémes natúr joghurt, gyümölcsös, 
gyümölcsös-gabonás joghurt
4×125 g (798 Ft/1 kg)

Zöldborsó
gyorsfagyasztott
1000 g

Rio Mare  
tonhaldarabok
104 g (10.567,31 Ft/1 kg)
Insalatissime 
tonhalsaláta
160 g (6.868,75 Ft/1 kg)

Sága Füstli
csomagolt; 140 g 
(1.564,29 Ft/1 kg)

Happy Day 
gyümölcslé, -nektár 
1 l; 599/529 Ft* helyett 
akciós ár: 419 Ft

Ajánlatunk az 1 l-es  
Happy Day Grapefruit 
és Pink Grapefruit 
100% termékre nem 
vonatkozik!

-27%
109 Ft*

79 Ft

1.299/1.399 Ft*

1.099 Ft

399 Ft

449/499 Ft*

399 Ft-33%329 Ft*

219 Ft

-32%529 Ft*

359 Ft

2  db VÁSÁRLÁSA 
ESETÉN DARABJA: 




