Loterie promoțională cora:
„Cum te pregătești pentru vacanță?”
Regulament oficial de desfăşurare
Secţiunea 1. Organizatorul şi durata loteriei promoţionale

1.1. Organizator
Organizator al loteriei este S.C. ROMÂNIA HYPERMARCHE S.A., cu sediul social în
Bucureşti, Sectorul 3, Şos. Dudeşti-Pantelimon, nr. 73 - 75, spațiul S1 (în incinta cora
Pantelimon), cod unic de înregistrare 14374293, număr de ordine în Registrul Comerţului
J40/38/2002, capital social subscris şi vărsat de 82.455.677,40 lei. Loteria promoțională cora
urmăreşte recompensarea clienţilor care sunt posesori de card de fidelitate cora, în
conformitate cu acest regulament şi cu Programul HiperCard de Fidelitate cora.
1.2. Denumire. Durată. Locul desfăşurării
Loteria promoțională cora poartă denumirea „Cum te pregatești pentru vacanță?” şi oferă
posibilitatea tuturor posesorilor de card de fidelitate cora să câștige bonuri de cumpărături în
perioada 12-25 iunie 2019, în oricare dintre cele 11 hipermarketuri cora: cora Pantelimon Şos. Vergului nr. 20, sector 2, cora Lujerului, B-dul Iuliu Maniu nr.19, sector 6, cora
Cluj-Napoca, B-dul 1 Decembrie 1918 nr.142, jud. Cluj, cora Sun Plaza - Calea Văcăreşti
nr 391, cora Alexandriei, Şos. Alexandriei, Nr.152, Sector 5, Bucureşti, sect 4, cora
Drobeta, str. Constructorului nr. 1, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinţi, cora Baia Mare,
din centrul comercial ,,Gold Plaza’’ din Baia Mare, str. Victoriei nr.73, jud. Maramureş, cora
Brătianu, str Cumpenei nr. 2, Constanţa, cora City Park Constanţa din centrul comercial
,,City Park’’, B-dul. Alexandru Lăpuşneanu nr.116C, Constanţa, jud. Constanţa, cora
Ploieşti, str. Calomfirescu nr.2, Ploieşti şi cora Bacău, Str. Milcov 2-4A, judeţul Bacău
denumite în continuare „hipermarketurile cora”. Loteria promoțională se desfăşoară în incinta
celor 11 hipermarketuri cora situate la adresele indicate mai sus.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a completa şi/ sau modifica Regulamentul oficial,
completarea şi/ sau modificarea urmând a fi adusă la cunoştinţa publică în modalităţile
prevăzute la Secţiunea 8 din prezentul regulament.
Secţiunea 2. Dreptul de participare
La această campanie de fidelizare cora pot participa toți posesorii de card de fidelitate cora
din oricare hipermarket cora în perioada 12-25 iunie 2019.
Secţiunea 3. Condiţiile şi modul de participare
Pot participa toţi clienţii posesori de HiperCard de Fidelitate cora.
Clienţii care întâlnesc promoterul în oricare dintre hipermarketurile cora sunt invitaţi să
prezinte cardul de fidelitate cora, care îi va fi scanat de către promoter cu ajutorul unui
echipament conţinând o aplicaţie electronică ce constă în utilizarea unui scaner şi a unei
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tablete prin intermediul cărora clienţii vor putea intra în tombola având astfel posibilitatea
câștigării unui bon de cumpărături.
Dacă nu au card de fidelitate cora, clienții sunt invitați să își deschidă unul urmând ca apoi să
poată participa la prezenta loterie promoțională.
Pentru a intra în tombolă clienții trebuie să aibă card de fidelitate cora și să:
- Să ia la cunoștință despre regulamentul prezentei loterii promoționale și politica de
prelucrare a datelor personale înainte de participare,
- Să își exprime consimțământul informat cu privire la prelucrarea datelor personale, în
condițiile descrise în nota de informare furnizată prin intermediul aplicației, prin
apăsarea butonului „Sunt de acord”,
- Raspundă la întrebarea: „Cum te pregatești pentru vacanță?”,
- Completeze formularul electronic pus la dispoziție de către promoter (Nume, prenume,
numar card de fidelitate, telefon, e-mail, răspuns la întrebarea de mai sus),
- Valideze înscrierea prin apăsarea butonului „Ma înscriu”.
Pentru această întrebare clientul are mai multe variante de răspuns:
•

•
•
•
•
•
•

Îmi cumpăr cremă de protecție solară
Îmi caut ghid turistic
Îmi caut bonă pentru animalul de companie
Învaț să spun Bună ziua și Mulțumesc în limba țării de destinație
Folosesc cardul de fidelitate cora ca să fac economii
Ma apuc de dietă
Număr zilele rămase

Oricare va fi răspunsul la această întrebare, clientul intră în tombolă.
Clientul poate alege să completeze și opțiunile sale de primire oferte personalizate (marketing
direct) prin SMS / email bifând preferința direct în aplicație.
Prin apăsarea butonului MĂ ÎNSCRIU participantul intră automat în tragerea la sorți și poate
câștiga un bon de cumpărături de 1000 lei, 800 lei sau 500 lei.
Programul promoterului este disponibil la Serviciul Clienţi din fiecare hipermarket cora.
Un client are dreptul la 1 participare/card/zi
Pentru a participa la prezenta loterie promoțională şi a putea primi premiul, datele personale
ale clienţilor colectate în cadrul Programului HiperCard de Fidelitate cora trebuie să fie
corecte şi actualizate la o dată ulterioara datei de 25 mai 2018.
Secţiunea 4. Descrierea premiilor
Premiile oferite participanților la loteria promoțională cora constau în câte 3 premii
mari/magazin astfel:
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-

premiul 1: 1.044 de lei constând într-un voucher de cumpărături în valoare de
1000 de lei (TVA inclus) şi suma de 44 lei ce va fi retinuţă de Organizator la
sursă cu titlu de impozit.

-

premiul 2: 822 de lei constând într-un voucher de cumpărături în valoare de 800
de lei, (TVA inclus) şi suma de 22 lei ce va fi retinuţă de Organizator la sursă cu
titlu de impozit.

-

premiul 3: un voucher de cumpărături în valoare de 500 de lei, (TVA inclus)

Premiile în vouchere sunt reprezentate de 33 de vouchere în valoare totală de 25.300 lei.
Valoarea brută a premiilor este de 25.300 lei lei reprezentând valoarea voucherelor de
cumpărături și o sumă de bani în valoare de aproximativ 726 lei (TVA inclus) ce va fi reținută
de Organizator la sursa cu titlu de impozit.
Bonurile de cumpărături vor putea fi folosite în hipermarketul cora emitent până la
sfârşitul lunii septembrie, vor fi consumate într-o singură tranşă de cumpărături şi nu se
acordă rest.

Secţiunea 5. Extragerea și acordarea premiilor
Dacă vor fi îndeplinite condiţiile de participare conform Secţiunii 3 toți clienții al căror card
de fidelitate a fost scanat de către promoterul cora intră în tragerea la sorți.
Extragerea Până pe 2 iulie vor fi extraşi câştigatorii. Va fi organizată o extragere electronică
pentru fiecare magazin în parte prin care se vor acorda câte 3 bonuri de cumparaturi. În
continuare se vor extrage pentru fiecare premiu câte 3 serii de card de fidelitate, reprezentând
rezerve.
Dacă la verificarea finală un câştigător desemnat iniţial nu îndeplineşte condiţiile pentru
atribuirea premiului, nu vor avea datele de contact valide și/sau actualizate la o dată
ulterioară datei de 25 mai 2018 va fi contactată o altă persoană ca primă rezervă. În situaţia în
care nu poate fi atribuit premiul nici de această dată, se va relua procedura cu următoarele
rezerve, în ordinea în care acestea au fost extrase.
Anunţarea câştigătorilor se va face pe site-ul www.cora.ro, pe data de 5 iulie, iar lista cu
numele acestora vor fi afişate la birourile de informaţii „Serviciul Clienţi” şi la Punctul de
beneficii din fiecare hipermarket cora.
Câştigătorii vor putea să-şi ridice premiile de la sediile hipermarketurilor cora unde au
participat, până la data de 12 iulie (inclusiv), pe baza actului de identitate în original şi a
HiperCardului de fidelitate.
În cazul în care, dupa ce a fost anunțat de către Organizator, un câştigător nu se prezintă
pentru ridicarea premiului până la această dată sau renunţă la premiu, premiul va fi retras de
către organizator şi utilizat în alte scopuri.
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Secţiunea 6. Responsabilitate
Organizatorul va acorda premiul persoanei a cărei participare a fost efectuată în conformitate
cu prevederile prezentului regulament. În raporturile Organizatorului cu participanţii la loterie
se va aplica principiul primului venit care îndeplineşte toate condiţiile prevăzute în prezentul
regulament.
Secţiunea 7. Taxe
Veniturile din premii se impun, prin reţinere la sursă, cu o cotă de 16% aplicată asupra
venitului net realizat din fiecare premiu. Obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului
revine Organizatorului.
Impozitul aferent premiilor este de 726 lei, sumă inclusă în valoarea totală a premiilor şi
menţionată la secţiunea 4. Descrierea premiilor.
Impozitul calculat şi reţinut în momentul plăţii este impozit final.

Secţiunea 8. Regulamentul oficial
Prezentul regulament de participare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la
standurile de informaţii „Serviciul Clienţi” din cadrul fiecărui hipermarket cora, la Punctul de
beneficii, precum şi pe www.cora.ro.

ORGANIZATOR
România Hypermache S.A.
Destailleur Thierry Jean Claude– Director general
Prin mandatarul său Adina Ioana Vasiliu
Responsabil marketing
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