„A.Z. Meisterteile VB nyereményjáték” hivatalos szabályzata

1. Az UNIX Autó Kft., mint az alábbi játék szervezője (székhely: 1139 Budapest, Frangepán u. 55-57., a
továbbiakban: „Szervező”) által szervezett Játékban (a továbbiakban: Játék), kizárólag 18. életévüket
betöltött, magyar állampolgárok, a 2. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, jogi
személyek (a továbbiakban: Játékos/Viszonteladó) vehetnek részt. A játékban való részvétel feltétele
a Játékos által legalább egy darab A.Z. Meisterteile autóalkatrész vásárlása az UNIX Autó Kft.
magyarországi értékesítési hálózatában - a jelen szabályzat I. számú Mellékletében megjelölt üzletek
valamelyikében.
A vásárlás alkalmával a Játékos a vásárolt termékek darabszámával megegyező mennyiségű szelvényt
kap kézhez. A játékban való részvétel feltételei az alábbi pontok egy időben való teljesülése:







a játékszelvényen a cégnév
a termék címkéjén szereplő Y-kód,
a vásárlást igazoló számla sorszámának feltüntetése,
a játékszabályzat elfogadása a szelvényen jelölt rubrikában
a szelvényen szereplő kérdésre adott helyes válasz megjelölése,
az előre megcímzett, ingyenes szelvény postai úton történő feladása.

2. A játékból ki vannak zárva az UNIX Autó Kft. dolgozói és alvállalkozói és ezen személyek Ptk. 8:1. §
(1) 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
3. Fogalom meghatározások
Játékos/Viszonteladó: az UNIX Autó Kft-vel szerződéses jogviszonyban álló jogi személy, akinek
elsődleges tevékenysége autóalkatrész kereskedelem, autószerelés és/vagy szervizelés.
Y-kód: olyan egyedi azonosító, ami az „Y” betűvel kezdődik és 9 jegyű egyedi azonosító karakter áll
mögötte (pl: YY0310001D). Az Y-kód minden egyes termék címkéjén megtalálható.
Regisztráció: A Játékos/Viszoneladó a magyarországi UNIX értékesítési hálózatban elérhető
Regisztrációs lap (a továbbiakban: Játékszelvény) kitöltésével, a kért adatok megadásával regisztrálhat.
A regisztrációhoz meg kell adni a Játékos/Viszonteladó Cégnevét, a vásárlást igazoló Y-kódját és a
vásárlást igazoló számla sorszámát. Továbbiakban a játékszabályzat elfogadása, a szelvényen szereplő
kérdésre adott helyes válasz megjelölése és az előre megcímzett, ingyenes szelvény postai úton
történő feladása.
Regisztrációs mennyiség: A Játék időtartama alatt a Játékos/Viszonteladó többször is pályázhat,
azonban egy terméket, azaz Y-kódot csak egyszer adhat meg.
Résztvevő termékek: A játékban jelen szabályzat I. számú Mellékletében foglalt üzletekben
forgalmazott, 2018. május 1. és 2018. június 30. napja között vásárolt A.Z. Meisterteile autóalkatrészek
vesznek részt. A játékban A.Z. Meisterteile kenőanyagok és folyadékok nem vesznek részt.
4. A JÁTÉK IDŐTARTAMA
4.1 A Játék 2018. május 1. napján 7 óra 30 perc 01 másodperctől 2018. június 30. napján 12 óra 59 perc
59 másodpercig tart. A Játékszelvények postai úton történő feladásának határideje 2018. június 30. 12
óra 59 perc 59 másodperc. A Játékszelvény díjmentesen feladható. A vásárlásokat ezen időszak alatt

az I. számú mellékletben megjelölt Szervező által üzemeltetett UNIX Kirendeltségek nyitvatartási
idejében lehet lebonyolítani. Az egyes UNIX kirendeltségek nyitvatartási ideje eltérő.
5. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
5. 1. Egy Játékos/Viszonteladó jogosult a Játék időtartama alatt több Játékszelvényt is feladni.
Amennyiben ugyanazt a Y-kódot a Játékos/Viszonteladó több Játékszelvényen is leadja, úgy a Szervező
az első leadott Játékszelvényt regisztrálja, a további, ugyanazon Y-kódú Játékszelvényt a Szervező nem
fogadja el érvényes pályázatként. A Játékban kizárólag a 2018. május 1. és 2018. június 30. napja között
megvásárolt Játékban részt vevő termékek számlájával és termék Y-kódjával és a cégnév
megjelölésével lehet pályázni.
5. 2. A Játékban csak a megfelelően kitöltött Játékszelvények beküldői vehetnek részt. A jelen
Játékszabályzatnak megfelelő, azonban bármely ok miatt - így akár szándékos magatartás, akár
véletlen elírás vagy egyéb ok miatt - nem valós Játékszelvények érvénytelenek, és azok nem kerülnek
figyelembevételre a Játékban.
Azok a játékszelvények, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek
meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek.
5. 5. A Játékszelvényeket a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja,
és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos/Viszonteladó bármely okból nem felel meg a
Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost/Viszonteladót a Játékból kizárhatja. A Játékból a Szervező megítélése alapján - kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok/Viszonteladók, akik a Játék
szellemiségével ellentétesen egy jogi személy neve alatt csapatban, vagy hamis, vagy hamisított
számlával vesznek részt a Játékban azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a magatartással
megnöveljék. Ilyen játékosoknak/Viszonteladóknak 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, akik hamis Pályázatokkal
vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék saját nyerési esélyeiket. A jelen
pontban
meghatározott,
tisztességtelen
magatartást
tanúsító
résztvevők
vagy
játékosok/Viszonteladók kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben
a Szervezőnek és/vagy a Játékban közreműködő partnereknek okoztak.
5. 6. A Szervező és a Játékban közreműködő partnerei fenntartják a jogot, hogy manipuláció,
jogosulatlan pályázatleadás, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja, továbbá bármilyen
jellegű illetéktelen beavatkozás vagy erre irányuló magatartás esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül
kizárjanak, vagy a Játékosok/Viszonteladók regisztrációját, pályázatait részben vagy egészben töröljék.
5.7. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy saját hatáskörben döntése szerint bármely
Játékost/Viszonteladót 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 Fődíj:
Karib-tengeri utazás, 2 fő részére, teljes ellátással, a szabad helyek függvényében szabadon
választható időpontban (továbbiakban: Fődíj)

További nyeremények:
8 db Samsung UE50MU6102KXXH LCD LED 4K UHD 50’’ Televízió
8 db KLARSTEIN Skal sörcsap
8 db A.Z. Meisterteile hűtő, energiaitallal feltöltve
Szervező kizárja a felelősségét bármely olyan körülmény miatt, amely a nyeremények átadását
követően a felhasználásnál, vagy azzal összefüggésben a Nyertesnél, illetve harmadik személynél
felmerülnek. Szervező és Lebonyolító a jelen szabályzat szerinti nyeremények átadására vállalnak
kötelezettséget. Az átadásra kerülő nyeremények minőségéért a nyeremény gyártóját terheli
felelősség.
6.2. A Szervező tájékoztatja a Játékosokat/Viszonteladókat, hogy a 6.1 pontban meghatározott
valamennyi nyeremény kisorsolásra kerül.
6. 3. Sorsolás módja
A játékban a Szervező egy darab Karib-tengeri utazást, mint fődíj, valamint 8 darab Samsung 4K 50”TV
készüléket, 8 db Klarstein sörcsapot, és 8 db A.Z. Meisterteile hűtőt energiaitallal feltöltve sorsol ki. A
tárgynyeremény nem ruházható át, készpénzre nem váltható és nem cserélhető.
Az alábbi lista alapján kerül sor a heti tárgynyeremények sorsolásra: 1 darab Samsung 4K 50” TV és 1
db Klarstein sörcsap, 1 db A.Z. Meisterteile hűtő energiaitallal feltöltve – nyerteseinek sorsolására,
majd 3 tartaléknyertes is kisorsolásra kerül. A sorsolásról hivatalos, közjegyző által hitelesített
jegyzőkönyv készül. Helyszíne: 1139 Budapest, Frangepán u. 55-57. A sorsolások időpontjában 1
tartaléknyertes is kisorsolásra kerül. Az adott nyereményre 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 nyeremény átadása ügyében.
A játék nyertesei a sorsolást követő 3 munkanapon belül a TradeLine® rendszerben a Cégnévnél
megadott e-mail és telefonos elérhetőségen kapnak értesítést a nyereményről. A nyeremény kizárólag
személyesen, a személyazonosság igazolását követően a Szervező által kijelölt helyen vehető át.
A sorsolás közjegyző jelenlétében, kézi sorsolással történik. A nyertes játékszelvény a résztvevő
Játékosok/Viszonteladók játékszelvényei közül kerül kihúzásra.
A tárgynyeremény gyűjtési időszakok és sorsolások időpontjai az alábbiak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

gyűjtési időszak: 2018.05.02-12., sorsolás: 2018.05. 16. 9.00
gyűjtési időszak: 2018.05.14-19., sorsolás: 2018.05. 23. 9.00
gyűjtési időszak: 2018.05.22-26., sorsolás: 2018.05. 30. 9.00
gyűjtési időszak: 2018.05.28. - 2018.06.02., sorsolás: 2018. 06. 06. 9.00
gyűjtési időszak: 2018.06.04-09., sorsolás: 2018.06.13. 9.00
gyűjtési időszak: 2018.06.11-16., sorsolás: 2018.06.20. 9.00
gyűjtési időszak: 2018.06.18-23., sorsolás: 2018.06.27. 9.00
gyűjtési időszak: 2018.06.25-30., sorsolás: 2018.07.04. 9.00

A fődíj gyűjtési időszak és sorsolási időpont:
1. gyűjtési időszak: 2018.05.02.-06.30., sorsolás: 2018.07.06. 9.00
7. MEGSZEREZHETŐ NYEREMÉNYEK SZÁMA

A Játékban sorsolási időszakonként egy Játékos/Viszonteladó maximum egy darab nyeremény
megnyerésére jogosult. Amennyiben egy sorsolásnál egy Játékos/Viszonteladó több nyeremény
esetén kerül kisorsolásra, úgy az elsőként kisorsolt nyereményre jogosult, a további nyeremények
esetén a Szervező ebben az esetben új nyertest sorsol ki. A játék teljes időtartama alatt van lehetőség
minden további sorsoláson való részvételre, amennyiben a Játékos/Viszonteladó új számlaszámmal
vagy azonos számlaszámmal, de új Y-kóddal vesz részt a sorsoláson. A fődíj sorsoláson az addig kihúzott
szelvények nem vehetnek részt.
8. NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA
8.1. A Szervező a nyerteseket a sorsolást követő 3 munkanapon belül az általuk megadott e-mail címen
vagy telefonszámon értesíti a nyeremények átvételének részleteiről. A Szervező a nyertességről szóló
e-mail üzenetet a nyertes által a Játék szelvény kitöltésekor megadott Cégnév e-mail címére juttatja el.
8.2. A Szervező a 6.1. pontban írt tárgynyereményeket a nyertes visszajelzését követő 30 napon belül
a nyertes lakcíméhez legközelebb eső UNIX Kirendeltségen, személyesen veheti át, előre egyeztetett
időpontban. A nyertes Játékos/Viszonteladó köteles együttműködni annak érdekében, hogy az
nyeremény átvételére sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes
Játékos/Viszonteladó nem tesz eleget, és így az nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a
Szervező terhére nem értékelhető. A Szervező a nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud
biztosítani. A nyertes a nyeremény átvételével egyidejűleg hozzájárul, hogy az átvételkor készített,
fényképeket, videókat vagy egyéb sajtó- és médiaanyagokat a szervező saját reklám céljaira,
ingyenesen és korlátozásmentesen felhasználhatja. A nyeremény átvételekor hivatalos átadás-átvételi
bizonylat készül.
8.3. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a 6.1 pontban megjelölt fődíjat személyesen, Szervező által
megjelölt helyen adja át. A nyertes a nyeremény átvételével egyidejűleg hozzájárul, hogy az átvételkor
készített, fényképeket, videókat vagy egyéb sajtó- és médiaanyagokat a szervező saját reklám céljaira,
ingyenesen és korlátozásmentesen felhasználhatja. Az utazás részleteit a Nyertes az utazást biztosító
Utazási Irodával közvetlenül egyezteti le, Szervezőt ezzel kapcsolatban kötelezettség nem terheli.
8.4. Ha a Játékos/Viszonteladó korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a nyereménnyel
kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint ezek átvételére és igénybevételére csak a törvényes
képviselőjével vagy gondnokával jogosult.
8.5. A Szervező a nyeremények nyerteseinek nevét és lakcímének települését a www.unixauto.hu
weboldalon, a Szervező Facebook és Instagram oldalán, partneri hírlevél rendszerében közzéteszi. A
nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatokat beküldő Játékosok/Viszonteladók neve
lakcímének település megnevezése jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos/Viszonteladó a Játékra
történő jelentkezéssel és a Játékszelvény visszaküldésével kifejezetten hozzájárul.
8. 6. A Szervező kizárja a Játékból azt a játékszelvényt, amelyre nézve, az azt beküldő
Játékos/Viszonteladó részére a nyereményeket azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a
játékszelvényen feltüntetett adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a játékszelvényt
beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A
Játékos/Viszonteladó téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt és a Szervező megbízottját
semmilyen felelősség nem terheli.
8.7. A Játékosok/Viszonteladók által megadott elérhetőségek hiányosságáért/hibájáért (pl. cégnév
elírás), a kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás
során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

9. ADÓZÁS
A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a
nyeremények fentiek szerinti átadásán kívül további kötelezettség nem terheli.

10. INFORMÁCIÓ A JÁTÉKRÓL
A Játékról részletes információk a www.unixauto.hu weboldalon, a Szervező Facebook és Instagram
oldalán érhetők el. A játékról nem teljes körű információk érhetők el a résztvevő boltokban elhelyezett
reklámanyagokon, illetve a különböző médiában elhelyezett hirdetéseken keresztül. A játékszabályzat
megtalálható minden magyarországi UNIX Kirendeltségen és a www.unixauto.hu weboldalon.
A résztvevők a Játékkal és a nyereményekkel kapcsolatos
nyeremenyjatek@unixauto.hu ügyfélszolgálati e-mail címre írhatnak.

további

információért

a

11. ADATVÉDELEM
A játék során személyes adat kezelésére nem kerül sor, a Szervező kizárólag nyilvános cégadatokat
regisztrál a játék során. Azok, akik a Játékban Pályázattal részt vesznek, tudomásul veszik és
kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
11.1. nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező
minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
11.3. részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden
rendelkezését.
12. VEGYES RENDELKEZÉSEK
A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. cégnév elírás, Y-kód, Számlaszám téves vagy nem valós adat
feltüntetése, stb.), a nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés
során keletkezett károkért 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 Játékos/Viszonteladó tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék
lebonyolításához szükséges adatok törlését az nyeremények átadása előtt kérelmezi. Amennyiben a
Játék időtartama alatt nem érkezik legalább 25 Pályázat, a Szervező fenntartja a jogot, hogy az
eredetileg meghirdetett 25 darabbal ellentétben kevesebb nyereményt adjon át.
A Szervező a nyertesek névsorát a www.unixauto.hu weboldalon, a Szervező Facebook és Instagram
oldalán hozza nyilvánosságra a sorsolási időpontot követő 3 munkanapon belül. A nyilvánosságra
hozatal során a nyertes Játékosok/Viszonteladók neve és székhelye (csak település megjelölésével)
jelenik meg.
A Szervező jogosult a Játékot bármikor visszavonni vis major esetén.
A Szervező nem garantálja, hogy az egyes üzletekben a Játék teljes időtartama alatt teljes készlettel
elérhetőek lesznek a Játékban résztvevő A.Z. Meisterteile termékek.
A vásárló által több A.Z. Meisterteile termékre egyszerre leadott rendelést, nem lehet több számlára
bontani.

Ettől függetlenül a nyereményjátékban részt venni csak és kizárólag a megadott promóciós időszak
alatt megvásárolt termékekkel lehet.
Bármilyen a jelen Játék kapcsán felmerülő vitás kérdésben a Szervező döntése irányadó. Ez a
rendelkezés nem korlátozza a Játékosoknak/Viszonteladóknak 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/Viszonteladóknak a www.unixauto.hu oldalon keresztül
tájékoztatja. Jelen Játékszabályzatra vonatkozóan 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
www.unixauto.hu weboldalán. A Játékos/Viszonteladó felelőssége, hogy ezekről megfelelően
tájékozódjon.
A Játékos/Viszonteladó Pályázata beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen Játék
részvételi szabályzatát és adatkezelési feltételeit.

Budapest, 2018. április 30.
UNIX Autó Kft. – Szervező

I. számú Melléklet – A Játékban résztvevő üzletek listája
A kirendeltségek aktuális listája megtalálható a http://www.unixauto.hu/Autoalkatreszek.aspx
webcímen.
Unix Ajka

Hársfa u.1/B

Unix Baja

Szegedi út 64.

Unix Balassagyarmat

Kóvári út 4/A.

Unix Balatonfüred

Arácsi út 16.

Unix Békéscsaba

Berényi út 47.

Unix Berettyóújfalu

Kossuth út 82.

Unix BP III.Ker.

Szentendrei út 255.

Unix IV. Ker.

Váci út 83.

Unix BP.IX.Ker.

Timót utca 5.

Unix BP.X.Ker.

Száva utca 8.

Unix BP.XI.Ker.

Kondorosi út. 3.

Unix BP.XIII.Ker

Frangepán u. 55-57.

Unix BP.XIX.Ker

Üllői út 280.

Unix BP.XV.Ker.

Rákos út 59.

Unix BP.XVI.Ker.

Csömöri út 119.

Unix BP.XVI.Ker./2

Veres Péter út 1-3.

Unix BP.XVII.Ker.

Pesti út 237/L

Unix BP.XXI.Ker.

Kossuth Lajos u. 160-164.

Unix BP.XXII.Ker.

Háros utca 11/A

Unix Budaörs

Kinizsi u. 4-6.

Unix Cegléd

Külső-Kátai út 1.

Unix Csorna

Soproni út 23/B

Unix Debrecen

Mikepércsi út 79.

Unix Debrecen II

Füredi u. 76.

Unix Dombóvár

Köztársaság utca 31.

Unix Dunakeszi

Fő út 24.

Unix Dunaújváros

Magyar utca 106/C

Unix Eger

Mátyás Király út 4-6.

Unix Érd

Velencei út 33.

Unix Esztergom

Kertész u. 5.

Unix Gödöllő

Dózsa György út 88-90.

Unix Gyomaendrőd

Bajcsy-Zsilinszky út 53.

Unix Gyöngyös

Vásár utca 1.

Unix Győr

Mécs László út 5.

Unix Gyula

Csabai út 9.

Unix Hajdúböszörmény Dorogi út 25.
Unix Hajdúszoboszló

Dózsa György u. 19.

Unix Hatvan

Horváth Mihály út 69.

Unix Hódmezővásárhely Szántó Kovács János u. 108.
Unix Jászberény

Vásár tér 1.

Unix Kaposvár

Gyár utca 64.

Unix Karcag

Kisújszállási út 110.

Unix Kazincbarcika

Bercsényi u.2.

Unix Kecskemét

Szent László krt. 29.

Unix Keszthely

Csapás út 1.

Unix Kiskunfélegyháza

Szegedi út 54.

Unix Kisvárda

Csillag út 23.

Unix Komárom

Báthory út 1.

Unix Körmend

Rákóczi u. 57/A

Unix Makó

Deák Ferenc u. 61.

Unix Marcali

Noszlopy út 12.

Unix Mátészalka

Jármi út 51/A

Unix Miskolc

József Attila u. 74.

Unix Mohács

Pécsi út 43.

Unix Mór

Mikes Kelemen út 6.

Unix Mosonmagyaróvár Gabonarakpart út 18.
Unix Nagykanizsa

Balatoni út 33.

Unix Nyíregyháza

Pazonyi u.15.

Unix Orosháza

Október 6. utca 26.

Unix Ózd

Malom út 1.

Unix Paks

Nyárfa u. 1.

Unix Pápa

Külső-Veszprémi út 60.

Unix Pécs

Légszeszgyár u. 36.

Unix Salgótarján

Rákóczi út 135/A

Unix Sárbogárd

Ady Endre út 210.

Unix Sárospatak

Wesselényi u 20/A

Unix Sárvár

Szombathelyi út 52.

Unix Siklós

Felszabadulás u. 94.

Unix Siófok

Ipar utca 4.

Unix Soltvadkert

Kossuth u. 110.

Unix Solymár

Bécsi út 17/C

Unix Szeged

Bakay Nándor út. 29.

Unix Székesfehérvár

Szent Flórián krt. 4/B

Unix Szekszárd

Rákóczi u. 134/A

Unix Szentendre

Dózsa György út 87.

Unix Szentes

Alsórét 250/A

Unix Szerencs

Gyár út 61.

Unix Szigetszentmiklós Gyári út 88.
Unix Szigetvár

József Attila u. 83/2.

Unix Szolnok

Mozdony út 4.

Unix Szombathely

Zanati út. 50.

Unix Tamási

Rákóczi Ferenc út 87.

Unix Tapolca

Dózsa György út 34.

Unix Tatabánya

Szent Borbála út 22.

Unix Tiszaújváros

Debreceni út 3.

Unix Vác

Szent László út 11.

Unix Várpalota

Szent Imre utca 15.

Unix Vecsés

Fő út 187.

Unix Veszprém

Almádi út 21.

Unix Zalaegerszeg

Balatoni u. 6/A

Unix Zirc

Rákóczi Tér 9.

UNIX Autó Kft.
1139 Budapest, Frangepán u. 55-57.
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