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REGULAMENTUL DE PARTICIPARE LA PROGRAMUL HIPERCARD DE FIDELITATE cora 

Versiune aplicabila din data 16.01.2023 

 
1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL PROGRAMULUI  
(1) Acest program de fidelitate este organizat si desfasurat de Romania Hypermarche S.A., societate pe actiuni cu sediul 
in Sos. Dudesti-Pantelimon, nr. 73- 75, spatiul S1 (in incinta cora Pantelimon) sectorul 3, Bucuresti, avand numarul de 
ordine la Registrul Comertului J40/38/2002, cod unic de inregistrare 14374293, denumita in continuare “Organizatorul” 
sau “cora”.  
(2) Participantii la programul HiperCard de Fidelitate cora, denumit in continuare „Programul”, sunt obligati sa respecte 
termenii si conditiile prezentului Regulament de participare, denumit in continuare „Regulamentul Oficial”/ 
„Regulamentul”.  
(3) Regulamentul Oficial sta la dispozitia oricarui solicitant la Program pentru consultare, in oricare din locatiile cora si pe 
site-ul www.cora.ro. Notiunea „locatia cora” este folosita in Regulament pentru a desemna orice hipermarket cora si 
orice magazin cora urban. 
(4) Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba oricand Regulamentul Oficial, urmand ca astfel de 
modificari si versiunea actualizata a Regulamentului sa intre in vigoare de la data indicata de cora, dupa anuntarea 
prealabila de prezentare a acestor modificari / versiuni actualizate, prin afisare la Punctul de Beneficii si Servicii din 
hipermarketurile cora, in magazinele cora Urban, precum si pe internet la adresa www.cora.ro.  cora nu raspunde pentru 
pretentii ridicate de participanti/titulari de HiperCarduri de Fidelitate cora cu privire la modificarile/actualizarile 
Regulamentului. 
(5) Programul este organizat si se desfasoara in locatiile cora de pe intreg teritoriul Romaniei. Daca nu se prevede altfel, 
produsele vandute/serviciile furnizate in numele partenerilor comerciali nu sunt incluse in Program. 
(6) Prelucrarea datelor cu caracter personal cu privire la Programul HiperCard de Fidelitate cora se realizeaza conform 
Notei de Informare privind prelucrarea datelor în cadrul Programului HiperCard de Fidelitate cora, disponibila la inscrierea 
in Program si oricand pe durata Programului in orice locatie cora la Punctul de Beneficii si Servicii. 
 
2. DURATA PROGRAMULUI  
(1) Programul a fost lansat la data de 22 martie 2006 si are durata nedeterminata.  
(2) Romania Hypermarche S.A. are dreptul sa hotarasca in orice moment incetarea Programului, respectiv a 
Regulamentului. Instiintarea referitoare la incetarea Programului, respectiv a Regulamentului, va fi afisata cu cel putin 15 
zile inainte de data efectiva de incetare, in toate locatiile cora, intr-un loc vizibil, si pe internet la adresa www.cora.ro.  
(3) Programul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.   
 
3. CONDITII DE PARTICIPARE 
(1) Poate fi participanta la Program orice persoana fizica care a implinit varsta de 18 ani. Nu pot participa persoanele 
juridice si nici persoanele fizice autorizate, fundatiile, asociatiile sau alte forme de organizare colectiva. 
(2) La Program se poate participa numai prin completarea si semnarea formularului de inscriere, disponibil in toate 
locatiile cora, si in aplicatiile electronice puse la dispozitie de Organizator sau de partenerii sai contractuali.  
(3) Participantul este obligat sa completeze integral formularul de inscriere din locatiile cora, cu date reale si citet. 
Participantul este, de asemenea, obligat sa completeze toate campurile marcate ca obligatorii in formularul de inscriere. 
Formularul nesemnat sau continand date incomplete, date invalide sau care nu apartin persoanei care a solicitat 
HiperCardul de Fidelitate cora, poate fi invalidat, ceea ce atrage dupa sine neemiterea sau dezactivarea HiperCardului de 
Fidelitate cora respectiv, precum si imposibilitatea participarii la Program/eliminarea din Program.   
(4) Titularul unui HiperCard de Fidelitate cora valid este considerat participant in sensul Regulamentului si al Programului. 
(5) O persoana care indeplineste conditiile mentionate poate deveni titularul unui singur HiperCard de Fidelitate cora, 
indiferent de hipermarketul cora emitent. In cazul in care un participant are mai mult de un HiperCard de Fidelitate cora, 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a dezactiva in orice moment oricare dintre HiperCardurile de Fidelitate ale aceluiasi 
titular, cu pierderea de catre participant a tuturor avantajelor aferente acestora. 
(6) HiperCardul de Fidelitate cora se emite la Punctul de Beneficii si Servicii din oricare dintre hipermarketurile cora, la 
cerere si se elibereaza pe loc, gratuit, imediat dupa completarea, semnarea si inregistrarea formularului de inscriere, prin 
prezentarea actului de identitate in original (C.I./B.I.), exclusiv in scopul verificarii corectitudinii datelor completate; cora 
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nu efectueaza copii si nu retine copii de pe actul de identitate al solicitantului.  
(7) HiperCardul de Fidelitate cora se poate obtine si la oricare dintre magazinele cora Urban la cerere, pe loc, gratuit, 
dupa completarea, semnarea si inregistrarea formularului de inscriere, prin prezentarea actului de identitate in original 
(C.I./B.I.) exclusiv in scopul verificarii corectitudinii datelor completate; cora nu efectueaza copii si nu retine copii de pe 
actul de identitate al solicitantului. Fiecare magazin cora Urban este arondat unui hipermarket cora. Astfel, HiperCardul 
de Fidelitate cora este emis de catre hipermarketul cora de care apartine magazinul cora Urban, astfel cum acesta este 
indicat solicitantului de catre reprezentantul cora (ex. in magazinul cora Urban/la Punctul de Beneficii si Servicii din orice 
hipermarket cora).  
(8) HiperCardul de Fidelitate cora virtual se emite la cerere, in urma validarii finalizarii procedurii de emitere in aplicatia 
mobila cora (ex. completarea electronica a formularului virtual de inscriere cu date reale complete si corecte, acceptarea 
conditiilor prezentului Regulament, , luarea la cunostinta a informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal). 
Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu emite un HiperCard de Fidelitate virtual in cazul in care procesul de emitere nu 
este finalizat din orice motiv (ex. datele furnizate la inscriere nu pot fi validate / confirmate ca fiind reale sau sunt 
incomplete/incorecte). HiperCardul de Fidelitate virtual odata emis de catre Organizator da drepturi depline 
Participantului la Program, asemenea oricarui HiperCard de Fidelitate emis fizic de catre Organizator. La solicitarea 
detinatorului, in oricare din hipermarket-urile cora, la Punctul de Beneficii si Servicii, HiperCardul de Fidelitate virtual 
poate fi emis si fizic. 
(9) HiperCardul de Fidelitate cora virtual se emite la cerere, si in urma validarii finalizarii procedurii de emitere in aplicatia 
de mobil partenera din cele disponibile in magazinele de aplicatii mobile (ex. completarea electronica a formularului 
virtual de inscriere cu date reale complete si corecte, acceptarea conditiilor prezentului Regulament, luarea la cunostinta 
a informarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal),  numai dupa verificarea si validarea informatiilor primite 
prin intermediul aplicatiilor electronice virtuale, de catre Organizator. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu emite un 
HiperCard de Fidelitate virtual in cazul in care procesul de emitere nu este finalizat din orice motiv (ex. datele furnizate la 
inscriere nu pot fi validate / confirmate a fi reale, sau sunt incomplete). Odata emis de catre Organizator, HiperCardul de 
Fidelitate virtual da drepturi depline Participantului la Program, asemenea oricarui HiperCard de Fidelitate emis fizic de 
catre Organizator. La solicitarea Participantului, in oricare din hipermarket-urile cora, la Punctul de Beneficii si Servicii, 
HiperCardul de Fidelitate virtual poate fi emis si fizic. 
(10) HiperCardul de Fidelitate cora virtual, indiferent ca a fost solicitat prin aplicatia mobila cora, sau prin aplicatia unui 
partener cora, este emis de catre un hipermarket cora, ales de catre solicitant la momentul completarii formularului de 
inscriere.  
(11) Numai titularul actului de identitate poate fi titularul HiperCardului de Fidelitate cora emis pe baza datelor din actul 
de identitate respectiv. Detaliile si beneficiile/avantajele aferente unui HiperCard de Fidelitate cora sunt acumulate 
conform Programului si sunt vizibile in contul asociat HiperCardului de Fidelitate cora respectiv.  
(12) Titularul unui HiperCard de Fidelitate cora nu poate folosi in nume propriu HiperCardul de Fidelitate cora al unei alte 
persoane, in caz contrar pierzand dreptul de participare la Program. 
(13) Organizatorul nu este responsabil pentru utilizarea de catre Titularul HiperCardului de Fidelitate, in locatiile cora, a 
unei serii diferite de HiperCard de Fidelitate decat cea primita de Titular de la Organizator. 
(14) HiperCardul de Fidelitate cora si beneficiile Programului nu sunt valabile pe www.cora.ro. Achizitiile efectuate din 
magazinul online de pe www.cora.ro nu genereaza beneficii aferente Programului. 
(15) Prin accesarea Programului, participantul este de acord cu conditiile de desfasurare ale acestuia, asa cum vor putea 
fi acestea modificate ulterior de catre cora si cum vor fi aduse la cunostinta participantilor, exonerand de orice raspundere 
cora in cazul in care imposibilitatea accesarii unor oferte sau beneficii este datorata altei parti decat culpei exclusive a 
cora (ex. culpei/neglijentei participantului sau a unui tert).  
(16) cora nu raspunde pentru niciun fel de prejudicii suferite de participant/titularul unui HiperCard de Fidelitate cora in 
cazul utilizarii frauduloase/nepermise a unui HiperCard de Fidelitate cora, de catre acesta sau de catre un tert.  
(17) cora nu isi asuma responsabilitatea pentru deteriorarea, distrugerea, pierderea sau furtul HiperCardului de Fidelitate 
cora sau pentru beneficiile nerealizate de catre participant ca urmare a deteriorarii, distrugerii, pierderii sau furtului 
acestuia. Toate aceste evenimente trebuie aduse la cunostinta cora fara intarziere, conform prevederilor din Regulament. 
(18) De asemenea, cora nu isi asuma raspunderea pentru datele incorecte sau incomplete furnizate de catre solicitant la 
momentul solicitarii HiperCardului de Fidelitate cora sau oricand pe durata participarii in Program. cora are dreptul de a 
invalida orice HiperCard de Fidelitate cora care nu indeplineste toate conditiile de participare din Regulament/Program.  
(19) cora are dreptul sa dezactiveze HiperCardul de Fidelitate cora daca titularul sau incalca oricare din prevederile 
Regulamentului, chiar si fara notificarea prealabila a titularului.  

http://www.cora.ro/
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(20) HiperCardul de Fidelitate cora nu este transmisibil; cora nu isi asuma nicio obligatie sau raspundere in cazul incalcarii, 
de catre titular a interdictiei de transmitere a HiperCardului de Fidelitate cora catre un tert. Cazurile in care, cu totul 
exceptional, o alta persoana decat titularul poate utiliza HiperCardul de Fidelitate cora / beneficiile aferente, sunt 
prevazute expres si limitativ in Regulament si sunt de stricta interpretare. 
(21) Codul de bare / codul unic aferent unui HiperCard de Fidelitate cora (fizic sau virtual) este proprietatea exclusiva a 
cora, neputand fi replicat/modificat de titular/orice alta persoana fara aplicarea sanctiunilor prevazute de legislatia 
aplicabila. 
(22) Data inscrierii in Program este data la care se aloca codul de bare/codul unic aferent HiperCardului de Fidelitate cora. 
(23) HiperCardul de Fidelitate cora nenominal (emis fara completarea formularului de inregistrare): cora poate decide 
organizarea de campanii prin care se ofera HiperCarduri de Fidelitate nenominale in baza carora detinatorii beneficiaza 
de o parte din avantajele Programului conform deciziilor Organizatorului. Un astfel de card nu da dreptul la toate 
avantajele Programului decat dupa momentul completarii formularului de inregistrare la Punctul de Beneficii si Servicii. 
 
4. MECANISMUL PROGRAMULUI  
 
4.1. Tichetul cora 
(1) Titularul unui HiperCard de Fidelitate cora beneficiaza de Tichete cora pentru produsele semnalizate in cataloagele 
cora, la raft in oricare din locatiile cora, precum si pentru cele indicate uneori in mesaje (SMS, e-mail, aplicatia mobila 
cora, aplicatii partenere) personalizate si/ sau nepersonalizate (mass) primite de titularul HiperCardului de Fidelitate cora.  
(2) Tichetul cora mai poate fi obtinut si in urma anumitor campanii comerciale (pentru o anumita suma a bonului fiscal, 
pentru anumite categorii de produse etc). 
(3) Tichetul cora este un bon de reducere din pret valabil in locatia cora emitenta a tichetului (si indicata pe tichet) pentru 
cumparaturi realizate exclusiv in perioada de valabilitate inscrisa pe bonul de reducere respectiv. Valabilitatea Tichetului 
cora incepe (si Tichetul cora poate fi utilizat doar incepand cu) urmatoarea zi dupa emiterea acestuia. Ultima zi a 
intervalului indicat pe Tichetul cora este ultima zi in care poate fi utilizat Tichetul cora respectiv. 
(4) Tichetul cora nu este valabil pe www.cora.ro sau altfel decat este indicat pe Tichetul cora/in regulile privind campania 
in cadrul careia s-a acordat Tichetul cora (ex. unele Tichete cora nu pot fi utilizate pentru achizitia de alcool).  
(5) Tichetul cora poate fi folosit partial sau integral la o singura achizitie. Daca valoarea cumparaturilor depaseste valoarea 
Tichetului cora cu minimum 0,01 lei, acesta va fi folosit integral pentru respectiva achizitie. Daca valoarea cumparaturilor 
nu depaseste valoarea Tichetului cora cu minim 0,01 lei, acesta va fi folosit partial de cora si ii va fi emis titularului un nou 
Tichet cora, doar cu diferenta intre valoarea Tichetului initial si valoarea cumparaturilor. Acest nou Tichet va pastra 
valabilitatea Tichetului initial, care va fi inscrisa pe noul Tichet. De asemenea, acest nou Tichet primit ca rest va putea fi 
folosit imediat dupa emitere pentru o alta achizitie in locatia cora emitenta. 
(6) Pentru a plati suma cumparaturilor poate fi folosit cel putin un Tichet cora, respectand conditiile specificate mai sus. 
Daca sunt folosite doua sau mai multe Tichete cora, va trebui achitata suma indicata pe casa de marcat, in conformitate 
cu reglementarile in vigoare (incepand cu sume de la 0,02 lei). 
(7) Tichetele cora nu pot fi preschimbate in bani (titularul/posesorul unui Tichet cora nu poate primi contravaloarea in 
bani a unui Tichet cora). 
(8) Valoarea Tichetului cora se calculeaza automat in functie de valoarea efectiv achitata de catre titularul HiperCardului 
de Fidelitate cora pentru produsul/produsele/sumele pentru care primeste respectivul Tichet cora. 
(9) Daca in acelasi moment sunt valabile si aplicabile atat o reducere sub forma de Tichet cora, si una directa la casa de 
marcat, pentru acelasi produs, valoarea Tichetului cora va fi calculata in functie de suma efectiv achitata de catre titularul 
HiperCardului de Fidelitate cora, si nu de pretul de raft al produsului. 
(10) In cazul in care un Tichet cora ce nu a fost folosit si se afla in perioada de valabilitate este ilizibil, rupt sau pierdut, 
solicitantul trebuie sa se adreseze Punctului de Beneficii si Servicii al hipermarketului emitent sau personalului 
magazinului cora Urban emitent pentru a fi demarata procedura privind inlocuirea (daca este cazul). 
(11) Dupa expirarea perioadei de valabilitate inscrisa pe Tichetul cora, respectivul Tichet cora nu mai poate fi folosit sub 
nicio forma (ex. pentru reduceri la cumparaturi). 
(12) Tichetul cora aflat in perioada de valabilitate este permanent disponibil in aplicatia mobila cora. Acesta este disponibil 
in aplicatia mobila cora incepand cu ziua imediat urmatoare zilei in care a fost emis.  
(13)Tichetul cora poate fi transmis de catre titularul HiperCardului de Fidelitate cora unui tert, urmand a fi utilizat de 
acesta in conditiile si cu respectarea prezentului Regulament si a mentiunilor inscrise pe respectivul Tichet cora.  
(14) Titularul HiperCardului de Fidelitate cora care doreste sa obtina beneficiile aferente Programului (inclusiv emiterea 
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Tichetului), este obligat sa foloseasca HiperCardul (inclusiv HiperCardul de Fidelitate cora virtual) inainte de a plati 
cumparaturile. HiperCardul de Fidelitate cora nu permite emiterea Tichetului cora ulterior momentului platii contravalorii 
cumparaturilor facute. 
(15) Tichetele cora valabile pot fi vizualizate in aplicatia mobila cora si pot fi folosite, partial sau integral, pentru achitarea 
cumparaturilor in locatiile cora, conform Regulamentului. 
(16) Tichetul cora poate fi emis in orice locatie cora, indiferent de hipermarketul emitent al HiperCardului de Fidelitate. 
Tichetul cora astfel obtinut poate fi folosit doar in locatia cora in care a fost emis. 
(17)Avantajele Programului nu pot fi utilizate pentru achizitia de produse care intra sub incidenta unor normative legale 
in vigoare care prevad in mod expres interzicerea/ limitarea acordarii/ utilizarii acestora. Detalii ale produselor excluse/ 
limitate vor fi afisate in fiecare locatie cora, pe site-ul www.cora.ro si in cataloagele cora. 
(18) In cazul in care sistemul de case este indisponibil pentru emitere Tichete cora (ex. motive tehnice), Tichetele cora 
aferente tranzactiilor de la case din acel moment vor fi automat transformate in puncte valorice care se vor inregistra in 
soldul HiperCardului Titularului, la restabilirea sistemului de case. Aceste puncte valorice pot fi ulterior transformate in 
Bonuri de Cumparaturi la Punctul de Beneficii si Servicii al hipermarketului cora emitent al HiperCardului de Fidelitate 
cora respectiv, pana la 31.12.2023 (inclusiv), daca cora nu decide prelungirea termenului. De asemenea, aceste puncte 
valorice pot fi ulterior transformate in Bonuri de Cumparaturi prin intermediul aplicatiei mobile cora, acestea putund fi 
utilizate in hipermarketul cora emitent al HiperCardului de Fidelitate cora respectiv pana la 31.12.2023 (inclusiv), daca 
cora nu decide prelungirea termenului.   
 
4.2 Reducerile de pret 
(1) Reducerile de pret prin HiperCardul de Fidelitate cora reprezinta un discount (o reducere) din pretul intreg al 
produsului, care poate fi acordat(a) doar catre titularii de HiperCarduri de Fidelitate cora. Pretul cu discount al produsului 
este cel pe care cumparatorul (titular al HiperCardului de Fidelitate) trebuie sa il achite efectiv catre cora, cu conditia 
utilizarii la casa de marcat a HiperCardului de Fidelitate cora, inainte de finalizarea platii cumparaturilor. 
(2) Reducerile de pret sunt anuntate in prealabil prin diferite mijloace de comunicare (inclusiv prin, dar fara a se limita la, 
semnalizare in magazin, catalog promotional etc.). 
(3) Titularul unui HiperCard de Fidelitate cora beneficiaza de Reduceri de pret pentru produsele semnalizate in cataloagele 
cora, la raft in oricare din locatiile cora, precum si pentru cele ce ar putea fi indicate in mesajele (SMS, e-mail, aplicatia 
mobila cora, aplicatii partenere) personalizate si/ sau nepersonalizate (mass) primite de respectivul titular de HiperCard 
de Fidelitate cora.  
(4) Reducerile de Pret mai pot fi obtinute si in urma anumitor campanii comerciale organizate de cora, individual sau 
impreuna cu alti parteneri (ex. pentru o anumita suma a bonului fiscal, pentru anumite categorii de produs etc). 
 
5. FOLOSIREA HIPERCARDULUI DE FIDELITATE CORA  
(1) Organizatorul isi rezerva dreptul de a dezactiva orice HiperCard de Fidelitate cora (inclusiv cel virtual) dupa o perioada 
de 36 de luni de la ultima utilizare. Totodata, Organizatorul isi rezerva dreptul de a dezactiva orice HiperCard de Fidelitate 
cora care a fost folosit incalcandu-se oricare dintre prevederile prezentului Regulament sau ale dispozitiilor legale. 
(2) HiperCardurile de Fidelitate cora, odata dezactivate, nu vor mai fi reactivate. Titularul unui HiperCard de Fidelitate 
cora dezactivat pierde dreptul de a utiliza HiperCardul de Fidelitate cora respectiv, si orice alte beneficii atasate 
HiperCardului de Fidelitate, insa, daca Regulamentul nu prevede altfel, va putea solicita emiterea unui nou HiperCard de 
Fidelitate cora, completand un nou formular de inscriere si in conditiile aplicabile ale Programului de la momentul 
solicitarii inscrierii.  
(3) Dezactivarea HiperCardului cora produce efecte imediate, respectiv: (i) HiperCardul de Fidelitate cora este dezactivat, 
(ii) pe HiperCardul de Fidelitate cora respectiv nu se mai pot acumula beneficii, (iii) fostul titular al HiperCardului de 
Fidelitate cora nu mai are acces la niciun beneficiu din Program. 
(4) In cazul in care HiperCardul de Fidelitate cora este pierdut, furat, uzat sau deteriorat, titularul va putea solicita 
inlocuirea sa gratuita cu un nou HiperCard de Fidelitate cora. Reemiterea se va efectua la cererea titularului, la Punctul 
de Beneficii si Servicii din hipermarketul cora care l-a emis pe cel initial, numai prin (i) prezentarea actului de identitate 
in original (exclusiv pentru efectuarea formalitatilor, fara ca Organizatorul sa retina copii de pe document) si, respectiv, 
(ii) pentru cazul de uzura sau deteriorare, a HiperCardului de Fidelitate cora in cauza.  
(5) Romania Hypermarche S.A. isi rezerva dreptul de a refuza folosirea cardurilor devenite ilizibile/deteriorate. 
(6) HiperCardul de Fidelitate cora virtual nu poate fi pierdut/deteriorat. Participantul poate oricand solicita la Punctul de 
Beneficii si Servicii din hipermarketul cora selectat de Client in aplicatie, numai prin prezentarea actului de identitate in 
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original (exclusiv pentru efectuarea formalitatilor, fara ca Organizatorul sa retina copii de pe document), codul de 
identificare al HiperCardului de Fidelitate cora virtual. 
(7) Titularul unui HiperCard de Fidelitate cora poate alege sa modifice hipermarketul cora emitent al acestuia, fara a 
pierde beneficiile deja acumulate. In acest scop, titularul HiperCardului de Fidelitate cora trebuie sa se prezinte la Punctul 
Beneficii si Servicii din hipermarketul cora care va actiona drept noul hipermarket cora emitent. 
(8) HiperCardul de Fidelitate cora (inclusiv cel virtual) are valabilitate nelimitata atat timp cat nu este dezactivat 
(indiferent de motiv) conform Regulamentului.  
(9) Contul HiperCardului de Fidelitate poate fi gestionat (exemplu: modificare date personale etc.) doar de catre 
hipermarketul cora care l-a emis. 
(10) HiperCardul de Fidelitate cora emis in urma inregistrarii formularului intr-un magazin cora Urban este gestionat doar 
de hipermarketul cora de care apartine respectivul magazin cora Urban, astfel cum acesta este indicat de catre cora (ex. 
in magazinul cora Urban/la Punctul de Beneficii si Servicii din orice hipermarket cora). 
(11) Utilizarea frauduloasa a HiperCardului de Fidelitate (inclusiv a celui virtual) duce la anularea acestuia si a beneficiilor 
acumulate pe acesta; cora isi rezerva dreptul de a nu acorda un HiperCard de Fidelitate nou unui titular care a folosit 
fraudulos HiperCardul anterior. Reprezinta utilizare frauduloasa in sensul prezentului Regulament utilizarea 
HiperCardului de Fidelitate cora altfel decat prevede Regulamentul, sau orice incercare de modificare a datelor aferente 
HiperCardului de Fidelitate cora, inclusiv transmiterea HiperCardului de Fidelitate unui alt Titular in scopul utilizarii unor 
oferte personalizate destinate exclusiv Titularului caruia i-au fost transmise astfel de oferte direct prin email, SMS sau 
posta, sau utilizarea unor oferte personalizate destinate exclusiv Titularului caruia i-au fost transmise astfel de oferte 
direct prin email, SMS sau posta, de catre un alt titular de HiperCard de Fidelitate cora. 
(12) cora nu percepe niciun tarif/comision pentru administrarea/gestionarea contului aferent HiperCardului de Fidelitate 
cora. 
(13) In cazul aparitiei unor situatii exceptionale si neprevazute, Titularul HiperCardului de Fidelitate cora poate fi 
reprezentat de catre o alta persoana care sa realizeze actiuni specifice Programului de Fidelitate, daca aceasta prezinta o 
imputernicire notariala care sa ateste acest lucru. De asemenea, in caz ca Titularul nu poate oferi aceasta imputernicire, 
trebuie prezentate dovezi care sa ateste situatia speciala (deces al Titularului, invaliditate etc.). cora isi rezerva dreptul 
de a analiza orice situatie speciala si a aproba/respinge situatiile in care un tert poate utiliza HiperCardul de Fidelitate 
cora si care sa realizeze actiuni specifice Programului de Fidelitate. 
 
6. RETURUL DE PRODUSE 
(1) Pentru produsele returnate in mod valabil, care au fost platite printr-un Tichet cora, titularul HiperCardului de 
Fidelitate cora respectiv primeste un nou Tichet cora ce va avea aceeasi durata a valabilitate, ca Tichetul cora initial. 
Aceasta este inscrisa pe noul Tichet cora. 
(2) Daca Titularul HiperCardului de Fidelitate cora returneaza un produs pentru care a fost acordata o reducere pe Tichetul 
cora, respectivul Tichet cora se anuleaza/recalculeaza. Daca Tichetul cora respectiv a fost deja folosit, valoarea sa este 
scazuta din suma de returna respectivului Titular al HiperCardului de Fidelitate cora, pentru produsul in cauza. 
 
7. INCETAREA PARTICIPARII LA PROGRAMUL DE FIDELITATE CORA SI EFECTELE INCETARII 
(1) Incetarea participarii in Program se produce potrivit Regulamentului. 
(2) Totodata, titularul unui HiperCard de Fidelitate cora (inclusiv al unui HiperCard de Fidelitate virtual) poate renunta 
unilateral in orice moment la a participa in cadrul Programului. Pentru acest lucru trebuie sa se prezinte la Punctul de 
Beneficii si Servicii al hipermarketul cora emitent al HiperCardului de Fidelitate cora pe care il detine si sa faca o cerere 
prin care sa solicite incheierea participarii in Program, furnizand si HiperCardul de Fidelitate cora si datele necesare pentru 
identificare sa drept titular. Identificarea Titularului se face in baza actului de identitate prezentat in original, fara a se 
retine acesta sau a se face copie. In cazul in care nu pot fi finalizate procedurile pentru incetarea participarii in Program 
(ex. titularul nu se prezinta, titularul refuza furnizarea actului de identitate, etc), HiperCardul de Fidelitate cora va 
continua sa ramana activ, conform prevederilor din Regulament, iar titularul sau va continua sa fie considerat ca 
participant in Program. 
(3) In orice situatie in care titularul nu mai participa in Program (urmare a renuntarii titularului, sau urmare masurii de 
dezactivare HiperCard luata de cora potrivit Regulamentului), HiperCardul de Fidelitate cora este dezactivat.  
(4) Dezactivarea HiperCardului de Fidelitate cora produce efecte imediate, respectiv: (i) HiperCardul de Fidelitate cora 
este dezactivat si se pierde calitatea de titular al HiperCardului de Fidelitate cora, si (ii) fostul titular al HiperCardului de 
Fidelitate cora nu mai are acces la niciun beneficiu din Program. 
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(5) In cazul in care incetarea se produce ca urmare a renuntarii unilaterale de catre titular la participarea in Program, 
beneficiile prezente in contul Titularului aferent HiperCardului de Fidelitate cora respectiv se vor pierde de indata, daca 
nu vor fi folosite (integral sau partial)  de tiularul HiperCardului de Fidelitate cora respectiv, conform Regulamentului, 
inainte de a face cererea de renuntare.  
(6) De asemenea, toate datele cu caracter personal vor fi sterse sau anonimizate, dupa caz, conform legilor in vigoare si 
potrivit Notei de informare privind prelucrarea datelor personale aferent Programului. 
 
8. DIVERSE 
(1) Prezentul Regulament este supus legii romane (indiferent de tara de domiciliu a participantului/titularului unui 
HiperCard de Fidelitate cora) si va fi interpretat conform legii romane. Partile vor incerca sa solutioneze orice divergenta 
dintre Organizator si solicitant/titularul unui HiperCard de Fidelitate cora cu privire la prezentul Regulament, in mod 
amiabil. In cazul in care vor esua, aspectele vor fi supuse instantelor de judecata competente din Romania. 
(2) Organizatorul poate cesiona in totalitate sau in parte drepturile si obligatiile sale rezultand din Regulament, fara a fi 
necesar acordul prealabil scris al participantului/titularului unui HiperCard de Fidelitate cora, de ex. in cazul in care 
Organizatorul este implicat intr-un proces de reorganizare (e.g. divizare, fuziune etc), sau orice tranzactie de vanzare 
totala/partiala a afacerii sau activelor acestuia. Prin acordul asupra Regulamentului conform prevederilor din prezentul 
document, participantul/titularul HiperCardului de Fidelitate cora isi exprima in mod expres si neconditionat acordul cu 
privire la orice cesiuni/transferuri viitoare asupra Regulamentului, pe care cora le poate efectua ca urmare a unui proces 
de reorganizare/ a unei tranzactii in care ar fi implicat la un anumit moment. 
(3) Dezactivarea contului de utilizator al aplicatiei cora/dezinstalarea aplicatiei cora de pe dispozitiv nu duce la 
dezactivarea HiperCardului de Fidelitate cora asociat contului de utilizator respectiv, si nici la pierderea beneficiilor 
acumulate deja pe HiperCardul de Fidelitate cora, in conformitate cu Regulamentul. Pe de alta parte, in situatia in care 
HiperCardul de Fidelitate cora asociat unui cont de utilizator aplicatie mobila cora devine inactiv, indiferent de motiv, 
functionalitatile aplicatie mobile cora care depind, conform termenilor aplicatiei, de asocierea cu HiperCardul de 
Fidelitate cora respectiv, nu vor mai fi disponibile.  
(4) Prevederile prezentului Regulament se completeaza cu prevederile diferitelor regulamente/reguli ale unor 
campanii/concursuri organizate de cora (individual sau impreuna cu alti parteneri), astfel cum sunt comunicate; in caz de 
prevederi diferite, se vor aplica prevederile speciale din regulamentele/regulile unor astfel de campanii/concursuri 
speciale. 
(5) Beneficiile se acorda pentru HiperCardurile de Fidelitate cora care sunt valabile. 
 
9. HIPERPUNCTELE DE FIDELITATE CORA ACUMULATE PANA LA DATA DE 15.01.2023, conform versiunii anterioare a 
Regulamentului Programului HiperCardului de Fidelitate cora 
 
A). Incepand cu data 16.01.2023 (inclusiv), cora nu va mai aloca/acorda HiperPuncte si HiperCardurile de Fidelitate 
cora nu vor mai fi alimentate cu HiperPuncte.  
 
 Cadourile de la Vitrina Cadourilor de Fidelitate vor putea sa fie achizitionate in baza HiperPunctelor, cel tarziu 
pana la 28.02.2023 (inclusiv) si, in aceasta perioada, doar in limita stocului disponibil, iar Vitrinele Cadourilor de Fidelitate 
vor fi retrase treptat din hipermarketurile cora in perioada 16.01.2023 – 28.02.2023. 
HiperPunctele acumulate pana la data 15.01.2023 (inclusiv) pe HiperCardurile de Fidelitate cora vor putea totusi sa fie 
utilizate pana la 31.12.2023 (inclusiv), doar in hipermarketul cora unde a fost deschis contul HiperCardului de Fidelitate 
cora – valorificarea se va realiza conform regulilor indicate mai jos.  
 
(1) HiperPunctele pot fi valorificate numai de catre titularul HiperCardului de Fidelitate cora respectiv, prin prezentarea 
actului de identitate in original (strict pentru verificare vizuala a datelor). Titularul HiperCardului de Fidelitate cora poate 
merge in hipermarketul emitent al HiperCardului de Fidelitate cora si sa-si foloseasca HiperPunctele acumulate, exclusiv 
pentru a-si lua un Cadou de la Vitrina Cadourilor de Fidelitate, pana la data de 28.02.2023 (inclusiv), si, in aceasta perioada, 
doar in limita stocului disponibil (Vitrinele Cadourilor de Fidelitate vor fi retrase treptat in perioada 16.01.2023 – 
28.02.2023) sau pentru a obtine un Bon de Cumparaturi de la Punctul de Beneficii si Servicii pana la data de 31.12.2023 
(inclusiv). 
(2) HiperPunctele nefolosite pana la sfarsitul primei luni dupa data aniversara, sunt pierdute definitiv si nu vor mai putea 
fi utilizate; prin exceptie, pentru datele aniversare care se implinesc in perioada 01.12.2023-31.12.2023, HiperPunctele 
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vor mai putea fi folosite doar pana la 31.12.2023, astfel: (i) pana la 28.02.2023 (inclusiv) daca titularul achizitioneaza 
Cadou de la Vitrina Cadourilor de Fidelitate, si, in aceasta perioada, doar in limita stocului disponibil (Vitrinele Cadourilor 
de Fidelitate vor fi retrase treptat in perioada 16.01.2023 – 28.02.2023), iar (ii) daca titularul doreste sa obtina Bon de 
Cumparaturi, de la Punctul de Beneficii si Servicii pana la data de 31.12.2023 (inclusiv). 
(3) In functie de si in limita numarului de HiperPuncte acumulat in cont, titularul HiperCardul de Fidelitate poate alege un 
cadou din Vitrina Cadourilor de Fidelitate din hipermarketul cora care a emis HiperCardul de Fidelitate cora apartinand 
respectivului titular, pana la data de 28.02.2023 (inclusiv), si, in aceasta perioada, doar in limita stocului disponibil 
(Vitrinele Cadourilor de Fidelitate vor fi retrase treptat in perioada 16.01.2023 – 28.02.2023). 
(4) Titularul unui HiperCard de Fidelitate cora poate transforma integral HiperPunctele acumulate in cont pana in 
15.01.2023 (inclusiv), in Bon de Cumparaturi. Termenii si conditiile de utilizare a Bonului de Cumparaturi sunt mentionate 
in scris pe Bonul de Cumparaturi. Daca titularul isi foloseste HiperPunctele de Fidelitate din aplicatia mobila, partial sau 
integral, atunci isi poate emite direct in aplicatia mobila cora un Bon de Cumparaturi pe care il poate folosi in 
hipermarketul emitent al HiperCardului de Fidelitate.  
(5) Cadourile si Bonurile de Cumparaturi (emise in baza HiperCardului de Fidelitate cora si conform Programului si acestor 
reguli) pot fi ridicate doar in hipermarketul cora unde a fost deschis contul HiperCardului de Fidelitate cora numai de 
catre titularul HiperCardului de Fidelitate cora respectiv, prin prezentarea actului de identitate in original (strict pentru 
verificare vizuala a datelor).  
(6) HiperPunctele de pe HiperCardul de Fidelitate cora si Bonurile de Cumparaturi nu pot fi preschimbate in bani.  
(7) HiperCardul de Fidelitate cora emis in urma inregistrarii formularului intr-un magazin cora Urban este gestionat doar 
de hipermarketul cora de care apartine respectivul magazin cora Urban, astfel cum acesta este indicat de catre cora (ex. 
in magazinul cora Urban/la Punctul de Beneficii si Servicii din orice hipermarket cora). 
(8) Titularul unui HiperCard de Fidelitate cora care, inainte de inregistrarea produselor in sistemul casei de marcat si 
efectuarea platii cumparaturilor in oricare din hipermarketurile cora, nu prezinta casierei pentru scanare/nu scaneaza 
HiperCardul de Fidelitate cora (cel fizic sau cel virtual, dupa caz), nu va acumula HiperPuncte. 
(9) Indiferent de valoarea cumparaturilor la cora, Titularul unui HiperCard de Fidelitate cora acumuleaza 5 HiperPuncte 
la prima achizitie din ziua respectiva, daca prezinta casierei HiperCardul de Fidelitate (cel fizic sau cel virtual, dupa caz) 
pentru scanare sau atunci cand foloseste casele Self Checkout, in oricare din locatiile cora din Romania. 
(10) In functie de valoarea cumparaturilor Titularul unui HiperCard de Fidelitate cora acumuleaza HiperPuncte.  
(11) Pentru fiecare 10 lei cheltuiti in oricare din locatiile cora din Romania, se primesc cate 3 HiperPuncte.  
(12) Valoarea unui HiperPunct de Fidelitate cora este 0,023 lei. 
(13) Totalul de HiperPuncte din contul HiperCardului de Fidelitate cora nu va mai fi afisat pe bonul emis dupa fiecare 
cumparatura la care se foloseste HiperCardul de Fidelitate cora. Dar, totalul de HiperPuncte din contul HiperCardului de 
Fidelitate este vizibil in aplicatia mobila cora sau poate fi consultat oricand la Punctul de Beneficii si Servicii din orice 
hipermarket cora. 
(14) Perioada de acumulare a HiperPunctelor de Fidelitate corespunde intervalului de timp dintre doua date aniversare. 
Prin „data aniversara” se intelege luna ce corespunde datei de nastere a titularului. Ca exceptie, prima data aniversara 
este la cel putin un an de la emiterea HiperCardului de Fidelitate cora.  
Titularul HiperCardului de Fidelitate cora trebuie sa foloseasca in integralitate toate HiperPunctele acumulate, altfel cele 
neutilizate nu se reporteaza in noua perioada de acumulare.  
(15) Incepand cu 16.01.2023, nu se mai aloca/nu se mai socotesc perioade de acumulare.  
(16) HiperPunctele acumulate pot fi folosite (partial sau total) de titularul HiperCardului de Fidelitate cora si pentru a face 
donatii, pana la 31.12.2023 (inclusiv), catre actiunile de responsabilitate sociala sustinute de cora Romania, conform 
programelor anuntate de cora in acest sens.  
(17) Utilizarea frauduloasa a HiperCardului de Fidelitate (inclusiv a celui virtual) duce la anularea acestuia si a beneficiilor 
acumulate pe acesta (inclusiv a HiperPunctelor); cora isi rezerva dreptul de a nu acorda un HiperCard de Fidelitate nou 
unui titular care a folosit fraudulos HiperCardul anterior. Reprezinta utilizare frauduloasa in sensul prezentului 
Regulament utilizarea HiperCardului de Fidelitate cora altfel decat prevede Regulamentul, sau orice incercare de 
modificare a datelor aferente HiperCardului de Fidelitate cora, inclusiv transmiterea HiperCardului de Fidelitate unui alt 
Titular in scopul utilizarii unor oferte personalizate destinate exclusiv Titularului caruia i-au fost transmise astfel de oferte 
direct prin email, SMS sau posta, sau utilizarea unor oferte personalizate destinate exclusiv Titularului caruia i-au fost 
transmise astfel de oferte direct prin email, SMS sau posta, de catre un alt titular de HiperCard de Fidelitate cora. 
(18) La Punctul de Beneficii si Servicii al hipermarketului emitent se poate obtine, la cerere, de catre Titularul 
HiperCardului de Fidelitate cora, prin prezentarea actului de identitate exclusiv in scopul verificarii identitatii Titularului 
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(cora nu efectueaza si nu pastreaza copii de pe actul de identitate al titularului HiperCardului de Fidelitate cora), 
desfasuratorul HiperPunctelor acumulate in ultimele 30 de zile calendaristice pentru HiperCardul de Fidelitate cora emis 
pe numele sau. Desfasuratorul permite Titularului HiperCardului de Fidelitate cora sa vada data in care si-a facut 
cumparaturile de la cora si cate HiperPuncte a acumulat aferent cumparaturilor unde a prezentat HiperCardul de 
Fidelitate cora. 
(19) Orice obiectiune/reclamatie a unui titular de HiperCard de Fidelitate cora in ceea ce priveste HiperPunctele 
acordate/acumulate poate fi analizata doar cu conditia prezentarii de catre persoana respectiva a bonurilor fiscale primite 
cu ocazia efectuarii achizitiei la care se refera obiectiunea/reclamatia. 
(20) HiperPunctele aferente cumparaturilor dintr-o zi apar evidentiate in contul HiperCardului de Fidelitate cora cel tarziu 
a doua zi, moment in care devin valide si pentru ridicarea cadourilor - daca este cazul si doar pana la 28.02.2023 (inclusiv) 
si, in aceasta perioada, doar in limita stocului disponibil, iar Vitrinele Cadourilor de Fidelitate vor fi retrase treptat in 
perioada 16.01.2023 – 28.02.2023. Nu pot fi cumulate pe un HiperCard de Fidelitate HiperPunctele aferente altui 
HiperCard de Fidelitate cora, indiferent de titularul / titularii acestora. 
(21) Cora nu percepe nici un comision pentru administrarea/gestionarea contului aferent HiperCardului de Fidelitate cora. 
(22) Titularul HiperCardului de Fidelitate cora primeste un Bon de Cumparaturi atunci cand solicita sa-si transforme 
HiperPunctele acumulate in contul aferent propriului HiperCard de Fidelitate cora. Bonul de cumparaturi va putea fi emis 
(fie in hipermarketul cora, fie din aplicatia mobila cora) si va fi valabil doar in hipermarketul cora emitent al HiperCardului 
de Fidelitate cora.  
(23) Daca titularul HiperCardului de Fidelitate cora alege sa-si transforme HiperPunctele la Punctul de Beneficii si Servicii, 
o poate face doar la Punctul de Beneficii si Servicii din hipermarketul emitent al HiperCardului de Fidelitate cora, si trebuie 
sa isi transforme toate HiperPunctele disponibile, in integralitate (nu se pot face transformari partiale).  
(24) Daca titularului unui HiperCard de Fidelitate cora alege sa-si transforme HiperPunctele cu ajutorul aplicatiei mobile 
cora, va putea sa le transforme fie in integralitate, fie partial. Bonul de Cumparaturi astfel obtinut va putea fi folosit doar 
in hipermarketul emitent al HiperCardului de Fidelitate cora. 
(25) Bonul de Cumparaturi trebuie folosit in integralitatea lui pentru plata cumparaturilor efectuate in locatia cora. Nu 
poate fi folosit pentru plata cumparaturilor efectuate la momente diferite. Nu se primeste rest pentru Bonul de 
Cumparaturi neutilizat integral. 
(26) Bonul de Cumparaturi este valabil 30 de zile calendaristice de la data emiterii, care este inscrisa pe Bonul de 
cumparaturi. Acesta poate fi folosit imediat dupa emitere, si doar in hipermarketul cora emitent. 
(27) Daca un Bon de Cumparaturi ce nu a fost folosit si se afla in perioada de valabilitate este ilizibil, rupt sau pierdut, 
solicitantul trebuie sa se prezinte la Punctul de Beneficii al hipermarketului cora emitent pentru a fi demarata procedura 
privind inlocuirea (daca este cazul). 
(28) Bonul de Cumparaturi aflat in perioada de valabilitate este permanent disponibil in aplicatia mobila cora, imediat 
dupa emiterea lui. 
(29) Vitrina Cadourilor de Fidelitate se gaseste la Punctul de Beneficii si Servicii din fiecare hipermarket cora. Aici se afla 
Cadourile care pot fi achizitionate achitand cu HiperPuncte acumulate in contul HiperCardului de Fidelitate cora, pana la 
28.02.2023 (inclusiv) si, in aceasta perioada, doar in limita stocului disponibil, iar Vitrinele Cadourilor de Fidelitate vor fi 
retrase treptat in perioada 16.01.2023 – 28.02.2023. 
(30) Cadourile existente la Vitrina Cadourilor de Fidelitate sunt valabile in limita stocului disponibil, pana la 28.02.2023 
(inclusiv) si daca Vitrina Cadourilor de Fidelitate nu a fost retrasa pana la acea data, si au valoarea exprimata in 
HiperPuncte de Fidelitate.  
(31) Produsele de la Vitrina de Fidelitate pot fi achizitionate exclusiv achitand contravaloarea acestora cu HiperPuncte 
existente in contul HiperCardului de Fidelitate cora. Nu se pot face plati (partiale sau totale) in lei. 
(32) In urma achizitiei unui produs de la Vitrina Cadourilor de Fidelitate, titularul HiperCardului de Fidelitate cora trebuie 
sa semneze un proces verbal de predare primire; totodata, se scad punctele aferente Cadoului din contul HiperCardului 
de Fidelitate cora. 
(33) De la data semnarii procesului verbal, proprietatea asupra Cadoului, odata cu toate riscurile asociate, se transfera la 
posesorul Cadoului. 
(34) Daca Titularul HiperCardului de Fidelitate cora returneaza in mod valabil un produs catre cora, HiperPunctele 
aferente sumei bonului fiscal prin care fost achizitionat respectivul produs se anuleaza/recalculeaza si se vor scadea din 
soldul contului de HiperPuncte aferent HiperCardului de Fidelitate cora respectiv.  
(35) Daca se returneaza in mod valabil un Cadou luat de la Vitrina Cadourilor de Fidelitate, HiperPunctele aferente acelui 
produs se repun in contul titularului HiperCardului de Fidelitate cora respectiv – cu respectarea conditiilor de valorificare, 
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pana la 31.12.2023. 
(36) Titularul unui HiperCard de Fidelitate cora dezactivat pierde dreptul de a utiliza HiperCardul de Fidelitate cora 
respectiv si, de asemenea, dreptul de a beneficia de HiperPunctele acumulate pe HiperCardul de Fidelitate in cauza si 
orice alte beneficii atasate HiperCardului de Fidelitate respectiv, insa, daca Regulamentul nu prevede altfel, va putea 
solicita emiterea unui nou HiperCard de Fidelitate cora, completand un nou formular de inscriere si in conditiile aplicabile 
ale Programului de la momentul solicitarii inscrierii. 
(37) In cazul in care HiperCardul de Fidelitate cora este pierdut, furat, uzat sau deteriorat, titularul va putea solicita 
inlocuirea sa gratuita cu un nou HiperCard de Fidelitate cora, iar HiperPunctele acumulate pana la 15.01.2023 (inclusiv) 
vor fi disponibile pe noul HiperCard de Fidelitate cora – cu respectarea regulilor privind utilizarea HiperPunctelor pana la 
31.12.2023 (inclusiv). 
(38) Dezactivarea HiperCardului de Fidelitate cora produce efecte imediate, respectiv: (i) HiperCardul de Fidelitate cora 
este dezactivat, (ii) se pierd toate HiperPunctele acumulate, (iii) pe HiperCardul de Fidelitate cora respectiv nu se mai pot 
acumula HiperPuncte de Fidelitate, (iv) fostul titular al HiperCardului de Fidelitate cora nu mai are acces la niciun beneficiu 
din Programul HiperCardului de Fidelitate cora. 
 
 
B) HiperCardurile de Fidelitate cora emise pana la data 15.01.2023 (inclusiv) vor ramane in continuare valabile 
pentru acumularea altor tipuri de beneficii, conform versiunii Programului HiperCard de Fidelitate cora care se va aplica 
de la data 16.01.2023. 
  
 
10. REGULAMENTUL OFICIAL AL PROGRAMULUI HIPERCARDULUI DE FIDELITATE CORA 
(1) Prezentul este Regulamentul Oficial al Programului HiperCardului de Fidelitate cora, este disponibil pentru consultare 
in mod gratuit oricarui solicitant, in toate hipermarketurile cora din Romania, in magazinele cora Urban si pe site-ul 
www.cora.ro.  
(2) Pentru informatii privind Programul/Regulamentul, solicitantii/participantii se pot adresa Punctului de Beneficii si 
Servicii din hipermarketurile cora, online printr-un email la info@cora.ro sau prin apel telefonic la 0374400100 (apel 
supus tarifarii aplicabile retelei de initiere a apelului).  
(3) Prin participarea la acest Program, participantii sunt de acord cu Regulamentul si isi asuma sa respecte si sa se 
conformeze termenelor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. 
(4) Prezenta versiune a Regulamentului Programului HiperCardului de Fidelitate cora inlocuieste versiunea 
Regulamentului Programului HiperCardului de Fidelitate cora anterioara (valabila pana la 15.01.2023 (inclusiv)).  
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