„Játssz és nyerj egy FIAT 500 Lounge személyautót! – A.Z. Meisterteile
nyereményjáték” hivatalos szabályzata

1. Az UNIX Autó Kft., (székhely: 1139 Budapest, Frangepán u. 55-57., a továbbiakban:
„Szervező”) által szervezett játékban (a továbbiakban: „Játék”) kizárólag azon 18. életévüket
betöltött, magyar állampolgárok vehetnek részt, akik a 2. pontban meghatározott személyek
körébe nem eső, természetes személyek (a továbbiakban: „Játékos”).
A Játékban való részvétel feltétele (i) a Játékos által legalább egy darab A.Z. Meisterteile termék
vásárlása az UNIX Autó Kft. magyarországi értékesítési hálózatában (a jelen szabályzat I. számú
Mellékletében megjelölt UNIX-kirendeltségek valamelyikében vagy a Szervező valamelyik
szerviz partnerénél); (ii) a www.unixauto.hu oldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) a Játékos
személyes adatainak és a termék címkéjén szereplő YY-kódnak a feltöltése a Kódfeltöltés
menüpontban (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”) a promóció ideje alatt; valamint, hogy (iii) a
Weboldalon a Játékos kifejezetten elfogadja a jelen részvételi és adatkezelési szabályzatot.
2. A Játékban nem jogosultak sem közvetlenül, se, közvetetten részt venni az UNIX Autó Kft. és
a jelen szabályzat II. számú Mellékletében jelölt cégek, üzletek dolgozói, alvállalkozói és ezen
személyek Ptk. 8:1. § (1) 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
3. Fogalommeghatározások
YY-kód: olyan egyedi azonosító, ami az „Y” betűvel kezdődik és 9 jegyű egyedi azonosító
karakter áll mögötte (pl.: YY0310001D). Az YY-kód minden egyes termék címkéjén
megtalálható.
Regisztráció és kódfeltöltés: A Játékos a Weboldalon (www.unixauto.hu) a kért adatok
megadásával regisztrálhat. A regisztrációhoz meg kell adni a Játékos vezeték- és keresztnevét,
telefonszámát, és e-mail címét.
Feltöltési mennyiség: A Játék időtartama alatt egy Játékos több Pályázat feltöltésére is
jogosult, azonban egy terméket, azaz YY-kódot csak egyszer tud felhasználni, továbbá egy
Játékos naponta maximum 5db YY-kód feltöltésére jogosult.
Megőrzési kötelezettség: A nyeremény átvételének feltétele, hogy a Játékos azt a
termékcímkét, amelyen a feltöltött és nyertes YY-kód található, a nyeremény átvételéig
sértetlenül és olvasható módon megőrizze.
Résztvevő termékek: A Játékban a 2019. október 1. és 2019. november 30. napja között a
jelen szabályzat I. számú Mellékletében foglalt UNIX-kirendeltségeken és a Szervező szerviz
partnereinél
vásárolt
minden A.Z Meisterteile alkatrész és kenőanyag részt vesz,
kivéve az égő és tömítés cikkcsoportokat.
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4. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
4.1. A Játék 2019. október 1. napján 0 óra 00 perc 01 másodperctől 2019. november 30. napján
23 óra 59 perc 59 másodpercig tart. A Pályázatok beérkezésének határideje 2019. november
30. 23 óra 59 perc 59 másodperc. A vásárlásokat ezen időszak alatt lehet lebonyolítani. Az egyes
UNIX kirendeltségek nyitvatartási ideje eltérő, melyekről a www.unixauto.hu Weboldalon
tájékozódhat. A Szervező szerviz partnereinek nyitvatartási ideje szintén eltérő, amelyről az
egyes partnereinknél tájékozódhat.
5. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
5.1. Egy Játékos jogosult a Játék időtartama alatt több Pályázatot feltölteni a megadott webes
felületen. Egy Pályázat csak egyszer regisztrálható, ugyanazon Pályázatot tartalmazó
feltöltéseket a weboldal automatikusan elutasítja és érvénytelennek minősíti.
5.2. A Játékban csak a megfelelően regisztrált Pályázatok beküldői vehetnek részt. A jelen
Játékszabályzatnak megfelelő, azonban bármely ok miatt - így akár szándékos magatartás, akár
véletlen elütés, technikai hiba vagy egyéb ok miatt - nem valós Pályázatok érvénytelenek, és
azok nem kerülnek figyelembe vételre a Játékban.
5.3 Azon Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem
felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes
rögzítésre kerülnek.
5.4. A Játékos köteles a Pályázatot tartalmazó termék YY-kódos címkéjét a nyeremény
átvételéig sértetlenül és olvasható módon megőrizni, és Szervezőnek - kérés esetén megfelelően bemutatni. Amennyiben az YY kódot tartalmazó termékcímke nem olvasható,
vagy egyéb módon sérült, és ezáltal a Játékban történő részvételhez szükséges bármely
információ nem olvasható, a Szervező jogosult a Játékos Pályázatát a Játékból kizárni.
Bármilyen módon hamisított vagy manipulált YY-kódok érvénytelenek, és nem vehetnek részt
a Játékban. A Játékban résztvevő YY-kód érvényességével, valamint a Játék jelen pontjában
nem szabályozott kérdésekkel kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező
fenntartja magának a jogot, hogy az YY-kód Játékban való részvételéről saját hatáskörben
döntsön. A Szervező az YY-kód tulajdonjogát érintően felmerülő vitákkal kapcsolatban
felelősségét kizárja, vagyis nem terheli semmilyen kötelezettség vagy felelősség a Szervezőt
azzal kapcsolatban, hogy az adott YY-kódot regisztráló és / vagy az adott termékcímkét
bemutató személy annak jogszerű birtokosa-e (pl. ő vásárolta-e az érintett terméket)
5.5. A Szervező és a Játékban közreműködő partnerei a legnagyobb gondossággal járnak el a
rendszer működtetése és a regisztrált Pályázatok nyilvántartása terén, azonban semmiféle
felelősséget nem vállalnak bármilyen technikai, adatkommunikációs hibáért, adatvesztésért
vagy az ezekből eredő bármely jogkövetkezményért, bármely vagyoni- és nem vagyoni
hátrányokért. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai
infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási
sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja
olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, ide értve elsődlegesen, de nem kizárólagosan a kapcsolati
hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a
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lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e
bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
5.6. A Szervező a Pályázatokat a jelen játékszabályzat feltételeinek teljesítése szempontjából
megvizsgálhatja. Amennyiben egy Pályázat, illetve az azt regisztráló Játékos bármely okból
nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. A
Játékból - a Szervező megítélése alapján - kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a
Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy nem
létező személyeket tartalmazó profillal, vagy hamis, vagy hamisított YY-kóddal vesznek részt
a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a magatartással megnöveljék. Ilyen
játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb Játékokon történő részvétel
érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják
cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel a nyerési
esélyeket befolyásolni próbálják. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós
adatokkal, vagy nem valós profillal, hamis vagy hamisított YY-kóddal, Pályázatokkal vesznek
részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék saját nyerési esélyeiket. A
jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok
kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek
és/vagy a Játékban közreműködő partnereknek okoztak.
5.7. A Szervező és a Játékban közreműködő partnerei fenntartják a jogot, hogy manipuláció,
jogosulatlan Pályázatfeltöltés, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja, továbbá a
www.unixauto.hu oldal rendszerébe történő bármilyen jellegű illetéktelen beavatkozás,
behatolási kísérlet vagy erre irányuló magatartás esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül
kizárjanak, vagy a Játékosok regisztrációját, feltöltött Pályázatait részben vagy egészben
töröljék.
5.8. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy saját hatáskörben döntése szerint bármely
Játékost a jelen pontban megjelölteken túl észlelt jogszerűtlen pályázati magatartás miatt
kizárjon.

6. NYEREMÉNYEK, SORSOLÁS
A Játék ideje alatt az érvényes Pályázatot beküldők az alábbi tárgynyereményeket nyerhetik
meg:
6.1. Főnyeremény és napi nyeremények
6.1.1 Főnyeremény:
Sorsoláshoz kötötten 1db Fiat 500 Lounge személyautó. A Főnyeremény részletes leírása:
Fiat 500 1.2 8V Lounge Dualogic E6D (2019) Piros
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6.1.2 Napi tárgynyeremények:
Megnevezés

Maximálisan megnyerhető
mennyiség

A.Z. Meisterteile termosz

2 070 db

A.Z. Meisterteile baseball sapka

1 380 db

A.Z. Meisterteile Fekete, kerek nyakú hosszú ujjú póló

276 db

A.Z. Meisterteile kötött sapka

1 380 db

2 db A.Z. Meisterteile energiaital

8 290 db

A.Z. Meisterteile esernyő

1 104 db

A.Z. Meisterteile Motorolaj 10W-40

1 380 db

A.Z. Meisterteile jégkaparó

2 070 db

A.Z. Meisterteile törölköző 40×60 cm

2 070 db

Szervező kizárja a felelősségét bármely olyan körülmény (hiba, kár) miatt, amely a nyeremények
átadását követően a felhasználásnál, vagy azzal összefüggésben a nyertesnél, illetve harmadik
személynél felmerül. Szervező a jelen szabályzat szerinti nyeremények átadására vállal
kötelezettséget. Az átadásra kerülő nyeremények minőségéért a nyereményt biztosítót terheli
felelősség.
6.2. A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy a 6.1 pontban meghatározott valamennyi
nyeremény kisorsolásra kerül, amennyiben elegendő nyertes pályázat érkezik a
nyereményjáték ideje alatt. Amennyiben a nyertes pályázatok száma meghaladja a kiosztható
nyeremények számát újabb napi nyereményeket nem ajándékozunk, viszont minden további
érvényes pályázat részt vesz a főnyeremény sorsoláson.
6.3. A főnyeremény sorsolásának módja
A játékban a Szervező 1db Fiat 500 Lounge személyautót sorsol ki, a „Nem nyert” státuszú, de
érvényes kódfeltöltések között. A tárgynyeremény nem átruházható, készpénzre nem váltható
és nem cserélhető.
A sorsolás gépi sorsolással történik. A résztvevő Játékos érvényes, de napi tárgynyereményre
nem jogosult („Nem nyert” státuszú) Pályázatai egy sorszámot kapnak és a főnyeremény
nyertese, valamint a tartaléknyertes sorszáma a www.random.org oldalon található „True
Random Number Generator” véletlenszám generátorral kerül kisorsolásra.
A főnyeremény nyertese a sorsolást követő 3 munkanapon belül a megadott elérhetőségén
kap értesítést a nyeremény átvételének részletes feltételeiről. A nyeremény kizárólag
személyesen, a személyazonosság igazolását és a Játékban előírt dokumentumok bemutatását
követően vehető át a Szervező által kijelölt helyen.
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6.4 Napi tárgynyeremények nyerő időpontjainak meghatározása
6.4.1 „nyertes” idősáv
Minden olyan Pályázat, amelynek esetében a feltöltés időpontjának a vége (msec) a „nyertes”
idősávba esik, az ahhoz tartozó napi tárgynyereményre jogosult.
6.4.2 „nem nyert” idősáv
Minden olyan Pályázat, amelynek a feltöltés időpontjának a vége (msec) a „nem nyert”
idősávba esik, napi tárgynyereményre nem jogosult, de automatikusan a főnyereménysorsolási listába kerül.
6.4.3 Napi tárgynyeremények „nyerő időpontjai”
A nyertes időpontok az alábbi idősávok szerint alakulnak:
Idősáv
sorszáma

Nyeremény neve

Idősáv
kezdete
(msec)

idősáv
vége
(msec)
1

31

1

A.Z. Meisterteile termosz

2

nem nyert

32

71

3

nem nyert

72

111

4

A.Z. Meisterteile baseball sapka

112

132

5

nem nyert

133

170

6

nem nyert

171

209

7

Fekete, kerek nyakú hosszú ujjú póló

210

213

8

nem nyert

214

251

9

nem nyert

252

289

10

A.Z. Meisterteile kötött sapka

290

310

11

nem nyert

311

348

12

nem nyert

349

386

13

A.Z. Meisterteile energiaital

387

510

14

nem nyert

511

548

15

nem nyert

549

586

16

A.Z. Meisterteile esernyő

587

603

17

nem nyert

604

643

18

nem nyert

644

683

19

A.Z. Meisterteile Motorolaj 10W-40

684

704

20

nem nyert

705

742

21

nem nyert

743

780

22

A.Z. Meisterteile jégkaparó

781

811

23

nem nyert

812

851

24

nem nyert

852

889

25

A.Z. Meisterteile törölköző 40×60 cm

890

920

26

nem nyert

921

960

nem nyert

961

1 000

27
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6.5. Megszerezhető napi tárgynyeremények száma
A Játékban egy Játékos naponta maximum 5db kód feltöltésére jogosult. Egy Játékos
nyereményeinek száma nem korlátozott, viszont a készlet erejéig érvényes (6.1.2). Amennyiben
egy nyereményajándék készlete 0 db-ra csökken, úgy az a nyertes idősáv, automatikusan „nem
nyertes” idősávra változik.
6.6. Főnyeremény sorsolása
A főnyeremény nyertesét 2019. december hónap 6. napján 09.00 órakor sorsoljuk ki közjegyző
jelenlétében, ezt követően ugyanezen időpontban 1 fő tartaléknyertes is kisorsolásra kerül. A
főnyereményre kisorsolt tartaléknyertes abban az esetben lép a nyertes helyébe, ha valamilyen
oknál fogva a nyertessel nem lehet felvenni a kapcsolatot a sorsolást követő 3 munkanapon
belül a kisorolt főnyeremény átadása ügyében. A sorsolásról hivatalos, közjegyző által
hitelesített jegyzőkönyv készül.

7. SZERVIZPARTNEREK ÖSZTÖNZŐ NYEREMÉNYJÁTÉKA, SORSOLÁS
A szervizpartnerek számára, a nyereményjáték keretin belül egy ösztönző játékot is hirdetünk.
A Játék ideje alatt az ügyfeleik által érvényesen feltöltött YY kód regisztrációkat gyűjtő
szervizpartnereink további tárgyi nyeremények közül választhatnak:
10 db ügyfél által regisztrált YY kód után az alábbi termékek közül 1db kiválasztására
jogosultak:
A.Z Meisterteile szerelőkesztyű
A.Z Meisterteile övtáska
A.Z Mesiterteile hosszú ujjú póló
25 db ügyfél által regisztrált YY kód után az alábbi termékek közül 1db kiválasztására
jogosultak:
A.Z Mesiterteile munkaruha
A.Z Mesiterteile munkavédelmi cipő
50 db ügyfél által regisztrált YY kód után az alábbi termék kiválasztására jogosultak:
ROTAKE légkulcs
A szervízpartnerek a pontjaik mennyiségének megfelelően szabadon választhatnak a termékek
közül.
Továbbá azon szervizpartnerek között, akik legalább 10db ügyfél által regisztrált YY kóddal
rendelkeznek az alábbi nyereményeket sorsoljuk ki:
I. díj: visszakapja a kéthavi A.Z. Meisterteile forgalmának 100%-át
II. díj: visszakapja a kéthavi A.Z. Meisterteile forgalmának 50%-át
III. díj: visszakapja a kéthavi A.Z. Meisterteile forgalmának 25%-át
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7.1. Szervizpartnerek nyereményének sorsolása
A szervizpartnerek között meghirdetett nyereményjáték nyertesét 2019. december hónap 6.
napján 09:15 órakor sorsoljuk ki közjegyző jelenlétében, ezt követően ugyanezen időpontban
3 fő tartaléknyertes is kisorsolásra kerül. A kisorsolt tartaléknyertesek abban az esetben lépnek
a nyertesek helyébe, ha valamilyen oknál fogva az adott nyertessel nem lehet felvenni a
kapcsolatot a sorsolást követő 3 munkanapon belül a kisorolt nyeremény érvényesítése
ügyében. A sorsolásról hivatalos, közjegyző által hitelesített jegyzőkönyv készül.
7.2. Szervizpartnerek nyereményének sorsolásának módja
A játékban a Szervező 7. pontban felsorolt 3db díjat sorsol ki, a legalább 10db ügyfél által
regisztrált YY kódot összegyűjtött szervizpartner között, függetlenül az YY kód „nyert” vagy
„nem nyert” státuszától.
A sorsolás gépi sorsolással történik. A résztvevő szervizpartnerek egy sorszámot kapnak és a
díjak nyertesei, valamint a tartaléknyertesek sorszámai a www.random.org oldalon található
„True Random Number Generator” véletlenszám generátorral kerül kisorsolásra egymás után.
A díjak nyertesei a sorsolást követő 3 munkanapon belül a megadott elérhetőségen kapnak
értesítést a nyeremény érvényesítésének részletes feltételeiről.
7.3. Termékek visszavételére és garanciális ügyintézésre vonatkozó feltételek
A nyereményjátékban résztvett, beregisztrált YY kódhoz tartozó termék visszavétele nem áll
módunkban. Garanciális ügyintézésre továbbra is a termékre vonatkozó garanciális feltételek
érvényesek.

8. NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA
8.1. A Szervező a nyerteseket a sorsolást követő 3 munkanapon belül az általuk megadott email címen vagy telefonszámon értesíti a nyeremények átvételének részleteiről. A Szervező a
nyertességről szóló e-mail üzenetet a nyertes által a regisztráció során megadott e-mail
címre juttatja el.
8.2. A 6.1.2 pontban írt tárgynyereményeket a nyertes a Szervező általi visszajelzést követően
azonnal a lakcíméhez legközelebb eső UNIX kirendeltségen veheti át, nyitvatartási időben. Az
átadás-átvételen a nyertesnek kötelessége a nyerést igazoló dokumentumokkal megjelenni.
A tárgyi nyeremények átvételének feltétele a nyertes nevének, illetve a lakcímének a
megadása. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes Játékos nem tesz eleget, és
így a nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem
értékelhető. A tárgyi nyereményeket a Nyertes kizárólag a promóciós időszak alatt veheti át.
8.3. A 7 pontban írt tárgynyereményeket beváltó Szervizpartnerek a játék lezárultát (2019.
november 30.) követően a lakcíméhez legközelebb eső UNIX kirendeltségen veheti át,
nyitvatartási időben. A tárgyi nyeremények beváltására a szervizpartnereknek 2019.
december 14-ig van lehetőségük.
7.3. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a 6.1.1 pontban megjelölt főnyereményt, a Fiat 500
Lounge típusú személygépkocsit személyesen, Szervező által megjelölt helyen adja át. A
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nyertes a főnyeremény átvételével egyidejűleg, annak feltételeként írásban külön hozzájárul,
hogy az átvételkor készített, fényképeket, videókat vagy egyéb sajtó- és médiaanyagokat a
Szervező saját reklám céljaira, ingyenesen és korlátozásmentesen felhasználhatja.

A nyertes a főnyeremény átvételével egyidejűleg szintén hozzájárul, hogy a személygépkocsin
szereplő dekorációt átvételtől számított egy éven belül nem távolítja el, továbbá az autót az
átvételtől számított egy éven belül nem értékesíti.
7.4. Ha a Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel
kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint ezek átvételére és igénybevételére csak a törvényes
képviselőjével vagy gondnokával jogosult.
7.5. A Szervező a főnyeremény nyertesének nevét és lakcíméből a település nevét a
www.unixauto.hu weboldalon és marketing felületein közzéteszi, amihez valamennyi Játékos a
Játékra történő jelentkezéssel és a Pályázat feltöltésével kifejezetten hozzájárul.

8. ADÓZÁS
A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a
nyeremények fentiek szerinti átadásán kívül további kötelezettség nem terheli. A 6.1.1 pontban
szereplő főnyeremény, a Fiat 500 Lounge típusú személygépkocsi átvételével kapcsolatos,
átírási, és forgalomba helyezési költségeket a Szervező viseli.
9. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL
A Játékról részletes információk a www.unixauto.hu weboldalon érhetők el. A Játékról nem
teljes körű információk érhetők el a résztvevő értékesítési helyszíneken elhelyezett
reklámanyagokon, illetve a különböző médiában elhelyezett hirdetéseken keresztül.
A résztvevők a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatos további információért, ideértve a
részletes Játékszabályzat ismertetését is, a nyeremenyjatek@unixauto.hu ügyfélszolgálati email címre írhatnak.
10. ADATVÉDELEM
Azok, akik a Játékban Pályázattal részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak
ahhoz, hogy
10.1. a főnyeremény esetén a nyertes nevét és lakcímét (kizárólag a település megjelölésével)
a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan
nyilvánosságra hozza;
10.2. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden
rendelkezését.
10.3. A Játékosok által megadott személyes adatok kezelése tekintetében a Szervező
adatkezelőnek, adatfelhasználónak és adatfeldolgozónak minősül.
10.4. A Játékos beleegyezik abba, hogy a jelen Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa
megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék
lebonyolításához - és annak idejére kezelje. Az adatok kezelője a Szervező, aki az adatokat az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény,
valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli.
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10.5. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy személyes adatait a Szervező a fentiek szerint kezelje,
írásban bármikor indoklás nélkül kérheti adatai nyilvántartásból való törlését az UNIX Autó Kft.től a nyeremenyjatek@unixauto.hu e-mail címén. A tiltó nyilatkozat kézhezvételétől számított
5 munkanapon belül a Játékos adatai a Szervező nyilvántartásából törlésre kerülnek. A
Játékosok ugyanezen a címen, illetve e-mail címen kérhetik adataik helyesbítését is. A Játékos
tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges
adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi (kivéve, ha csak a direkt marketing célú
adatkezeléshez adott hozzájárulását vonja vissza a Játékos). Játékos tudomásul veszi, hogy
amennyiben a Játék időtartama alatt kizárólag a direkt marketing célú megkereséshez adott
hozzájárulását vonja vissza, a Szervező a Játék szervezéséhez, illetve lebonyolításához
szükséges célból, és az ahhoz szükséges ideig a megadott személyes adatait továbbra is
kezelheti.
10.6. Adatkezelő: UNIX Autó Kft. (székhely: 1139 Budapest, Frangepán u. 55-57.) Adatkezelési
nyilvántartási szám: 1157404
10.7. A Szervező, illetve a Játék szervezésében résztvevő egyéb cégek nem vállalnak semmiféle
felelősséget semmilyen adatvesztésért, különös tekintettel adatátvitel közbeni, vagy egyéb
technikai problémából adódó adatvesztésért.
11. VEGYES RENDELKEZÉSEK
A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat
feltüntetése stb.) Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
A Szervező a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen
igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben
érvényesítheti.
A Szervező kizárja a felelősséget minden, a www.unixauto.hu weboldalt, illetve az azt
működtető szervereket ért külső, ún. SQL támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt,
illetve szervert ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak a nyertes/nem
nyertes státuszukat stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező, illetve a Szervező megbízottja
semminemű felelősséget nem vállalnak.
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről
bármilyen (számítógépes) manipulációt, illetve a játék szellemével bármilyen módon
összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja
felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.
Bármilyen külső, nem a Weboldal részeként elérhető eszközzel történő beavatkozás a játékosok
regisztrációjába, a Pályázat beküldésbe vagy egyéb jogsértő magatartás a Játékos azonnali
kizárását eredményezi.
A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához
szükséges adatok törlését a nyeremények átadása előtt kérelmezi. Amennyiben a Játék
időtartama alatt nem érkezik legalább 20 000 Pályázat, a Szervező fenntartja a jogot, hogy az
eredetileg meghirdetett 20 000 darabbal ellentétben kevesebb nyereményt adjon át.
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A Szervező a főnyeremény nyertesének nevét a www.unixauto.hu weboldalon hozza
nyilvánosságra a sorsolási időpontot követő 3 munkanapon belül. A nyilvánosságra hozatal
során a nyertes Játékos neve és lakóhelye (csak település megjelölésével) jelenik meg.
Ha a Játékos adat- illetve Pályázatfeltöltés vagy regisztráció közben bezárja a böngésző ablakot
vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben
az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
Szervező kizárja a felelősségét a Weboldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért,
amely időtartam alatt a Weboldal nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor
haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát
mielőbb feltárják, illetve megszüntessék.
A Szervező jogosult a Játékot bármikor visszavonni.
Bármilyen a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a
rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak a mindenkor hatályos jogszabályok alapján
fennálló igényérvényesítési jogát.
Szervező bármikor - így különösen, de nem kizárólagosan jogszabály módosítása, avagy
hatósági vagy bírósági határozat alapján, vagy bármely egyéb okból - jogosult jelen
Játékszabályzatot módosítani. A módosítás tényéről Szervező a Játékosokat a www.unixauto.hu
oldalon keresztül tájékoztatja. Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadóak és
a Játékban való részvétellel kapcsolatban kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok
joghatósága alá tartoznak.
A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Részvételi Szabályzatban foglalt feltételeket vagy
magát a promóciós játékot - akár a Játék időtartama alatt - módosítsa vagy megszüntesse. A
szabályzat módosításait, illetve a játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező
közzéteszi a játék weboldalán. A Játékos felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjék.
A Játékos Pályázata beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játék
részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit.

Budapest, 2019. szeptember 30.
UNIX Autó Kft. – Szervező
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I. számú Melléklet – A Játékban résztvevő kirendeltségek listája
A kirendeltségek aktuális listája megtalálható a http://www.unixauto.hu/Autoalkatreszek.aspx
webcímen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Ajka
Baja
Balassagyarmat
Balatonfüred
Békéscsaba
Berettyóújfalu
Bp. III. ker.
Bp. IV. ker.
Bp. IX. ker.
Bp. X. ker.
Bp. XI. ker.
Bp. XIII. ker.
Bp. XIX. ker.
Bp. XV. ker.
Bp. XVI. ker.
Bp. XVI. ker.
Bp. XVII. ker.
Bp. XXI. ker.
Bp. XXII. ker.
Budaörs
Cegléd
Csorna
Dabas
Debrecen
Debrecen II.
Dombóvár
Dunakeszi
Dunaújváros
Eger
Érd
Érd II.
Esztergom
Gödöllő
Gyomaendrőd
Gyöngyös
Győr
Gyula
Hajdúböszörmény
Hajdúszoboszló
Hatvan

8400 Hársfa u. 1/B
6500 Szegedi út 64.
2660 Kóvári út 4/A
8230 Arácsi út 16.
5600 Berényi út 47.
4100 Kossuth út 82.
1039 Szentendrei út 255.
1044 Váci út 83.
1097 Timót u. 5.
1107 Száva u. 8.
1116 Kondorosi út 3.
1139 Frangepán u. 55-57.
1195 Üllői út 280.
1152 Rákos út 59.
1161 Csömöri út 119.
1163 Veres Péter út 1-3.
1173 Pesti út 237/L
1214 Kossuth Lajos u. 160-164.
1222 Budapest, Háros utca 11/A
2040 Kinizsi út 4-6.
2700 Külső-Kátai út 1.
9300 Soproni út 23/B
2373 Kossuth Lajos út 1.
4030 Mikepércsi út 79.
4027 Füredi u. 76.
7200 Köztársaság utca 31.
2120 Fő út 24.
2400 Magyar út 108-1
3300 Mátyás király út 4-6.
2030 Velencei út 33.
2030 Bem tér 1.
2500 Kertész u. 5.
2100 Dózsa György út 88-90.
5500 Bajcsy-Zsilinszky út 53.
3200 Vásár utca 1.
9024 Mécs László út 5.
5700 Csabai út 9.
4220 Dorogi utca 25.
4200 Dózsa György u. 19.
3000 Horváth Mihály út 69.
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41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

Hódmezővásárhely
Jászberény
Kaposvár
Karcag
Kazincbarcika
Kecskemét
Keszthely
Kiskunfélegyháza
Kiskunhalas
Kisvárda
Komárom
Körmend
Lenti
Makó
Marcali
Mátészalka
Miskolc
Mohács
Mór
Mosonmagyaróvár
Nagyatád
Nagykanizsa
Nyíregyháza
Nyíregyháza II.
Orosháza
Ózd
Paks
Pápa
Pécs
Salgótarján
Sárbogárd
Sárospatak
Sárvár
Siklós
Siófok
Soltvadkert
Solymár
Sopron
Szarvas
Szeged
Székesfehérvár
Szekszárd
Szentendre
Szentes

6800 Szántó Kovács János u. 108.
5100 Vásár tér 1.
7400 Gyár utca 64.
5300 Kisújszállási út 110.
3700 Bercsényi u. 2.
6000 Szent László krt. 29.
8360 Csapás út 10.
6100 Szegedi út 54.
6400 Átlós út 35-37.
4600 Csillag út 23.
2900 Báthory út 1.
9900 Rákóczi u. 57/A
8960 Táncsics u. 4/a
6900 Deák Ferenc u. 61.
8700 Noszlopy G. út 12.
4700 Jármi út 51/A
3527 József Attila u. 74.
7700 Pécsi út 43.
8060 Mikes Kelemen u. 6.
9200 Gabonarakpart út 18.
7500, Piac tér 1345/6 hrsz
8800 Balatoni u. 33.
4400 Pazonyi út 15.
4400 Debreceni út 228.
5900 Október 6. u. 26.
3600 Malom út 1.
7030 Nyárfa u. 1.
8500 Külső Veszprémi út 60.
7622 Légszeszgyár u. 36.
3100 Rákóczi út 135/A
7000 Ady Endre út 210.
3950 Wesselényi u. 20/A
9600 Szombathelyi út 52.
7800 Felszabadulás utca 94.
8600 Ipar utca 4.
6230 Kossuth u. 110.
2083 Bécsi út 17/C
9400 Győri út 50/A
5540 Vasút u. 31.
6724 Bakay Nándor út 29.
8000 Zámolyi út 020022/110 HRSZ
7100 Rákóczi u. 134/A
2000 Dózsa György út 87.
6600 Alsórét 250/A
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85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Szerencs
Szigetszentmiklós
Szigetvár
Szolnok
Szombathely
Tamási
Tapolca
Tatabánya
Tiszaújváros
Vác
Várpalota
Vecsés
Veresegyház
Veszprém
Zalaegerszeg
Zirc

3900 Gyár út 61.
2310 Gyári út 88.
7900 József Attila u. 83/2.
5000 Mozdony u. 4.
9700 Zanati u. 50.
7090 Rákóczi Ferenc u. 87.
8300 Dózsa György út 34.
2800 Szent Borbála út 22.
3580 Debreceni út 3.
2600 Szent László út 11.
8100 Szent Imre u. 15.
2220 Fő út 187.
2112 Szadai út 18/C
8200 Mártírok útja 13.
8900 Balatoni u. 6/A
8420 Rákóczi tér 9.
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II. számú Melléklet – A Játékból kizárt cégek listája
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UNIX Autó Kft.
Fiat Magyarország Kereskedelmi Kft.
Bárdi Autó Zrt.
Inter Cars Hungária Kft.
Autonet Import Magyarország Kft.
Láng Kft.
Europart Hungária Kft.
Szakál-Met-Al Kft.
SKUBA Hungária Kft.

14

