Loteria promoţională cora :
„Serbările de vară cora!”
Regulament oficial de desfăşurare
Secţiunea 1. Organizatorul şi durata loteriei promoţionale
1.1. Organizator
Organizator al loteriei este S.C. ROMÂNIA HYPERMARCHÉ S.A., cu sediul în Şoseaua Dudeşti
Pantelimon nr. 73-75, Sector 3, Bucureşti, având numărul de ordine la Registrul Comerţului
J40/38/2002 și codul unic de înregistrare RO14374293, capital social de 1.436.774.000 lei. Loteria
promoţională urmăreşte recompensarea clienţilor care au realizat cumpărături în hipermarketurile
cora Pantelimon, cora Lujerului, cora Cluj-Napoca, cora Sun Plaza, cora Baia Mare, cora
Drobeta, cora Bacău, cora Alexandriei, cora Brătianu, cora City Park şi cora Ploieşti în
conformitate cu acest regulament.
1.2. Denumire. Durată. Locul desfăşurării
Loteria promoţională cora poartă denumirea „Serbările de vară cora!” şi oferă posibilitatea tuturor
cumpărătorilor din hipermarketurile cora Pantelimon, cora Lujerului, cora Cluj-Napoca, cora
Sun Plaza, cora Baia Mare, cora Drobeta, cora Bacău, cora Alexandriei, cora Brătianu, cora
City Park şi cora Ploieşti să participe la o loterie promoţională la care se pot câştiga diverse premii,
pe baza folosirii HiperCardului de fidelitate cora în perioada 12-25 iunie 2019 în oricare dintre
hipermarketurile cora: cora Pantelimon, Şos. Vergului nr.20, Sector 3, Bucureşti; cora Lujerului,
B-dul Iuliu Maniu, nr.19, Sector 6, Bucureşti; cora Cluj-Napoca, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.142,
jud. Cluj; cora Sun Plaza, Calea Văcărești, nr.391, Sector 4, București; cora Baia Mare, din
Centrul Comercial VIVO din Baia Mare, str. Victoriei, nr.73, jud. Maramureş; cora Drobeta Turnu
Severin, str. Constructorului, nr.1, jud. Mehedinţi; cora Bacău, Str. Milcov, nr.2-4A, jud. Bacău;
cora Alexandriei, Şos. Alexandriei, Nr.152, Sector 5, Bucureşti; cora Brătianu, str. Cumpenei,
nr.2, jud. Constanţa; cora City Park, din centrul comercial City Park, B-dul. Alexandru Lăpuşneanu,
nr.116C, jud. Constanţa; cora Ploieşti, str. Calomfirescu, nr.2, jud. Prahova denumite în continuare
„hipermarketurile cora”. Se vor lua în considerare toate HiperCardurile de fidelitate cora folosite la
cumpărături în perioada 12-25 iunie 2019, în conformitate cu condiţiile şi dreptul de participare
prezentate în secţiunile următoare.
Loteria promoţională 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 3
din prezentul regulament.

Secţiunea 2. Dreptul de participare
La această loterie promoţională pot participa numai persoane fizice, române sau străine, în
conformitate cu prevederile prezentului regulament, care folosesc HiperCardul de fidelitate cora
atunci când vin la cumpărături în oricare hipermarket cora în perioada 12-25 iunie 2019 .
La loteria promoţională este limitată * participarea angajaţilor S.C. ROMÂNIA HYPERMARCHÉ
S.A., precum şi a părinţilor, copiilor, fraţilor/ surorilor, soţilor sau soţiilor acestora.
De asemenea, la loteria promoţională este limitată * participarea angajaţilor tuturor agenţiilor
implicate în această Loterie promoţională, precum şi a tuturor membrilor familiilor acestora: copiii,
părinţii, fraţii/ surorile, soţii sau soţiile acestora.
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De asemenea, este limitată * participarea la loteria promoţională a membrilor comisiilor de validare,
părinţilor, copiilor, fraţilor/ surorilor, soţilor sau soţiilor acestora.
În cazul în care o persoană cu vârsta sub 18 ani este declarată câştigătoare, premiul poate fi ridicat de
către unul dintre părinţi sau de către tutorele legal.
* Participare limitată = nu pot participa la tombola finală, ci pot beneficia exclusiv de câştigurile
imediate descoperite pe tichetele răzuibile: „Ai câștigat 1 sticlă pentru limonadă!”, „Ai câștigat 1
băutură răcoritoare!”, „Ai câștigat 1 halbă!”; „Ai câștigat 1 apă plată!”, „Ai câștigat 1 pungă de
arahide!” pentru hipermarketurile: cora Pantelimon, cora Lujerului, cora Cluj-Napoca, cora Sun
Plaza, cora Baia Mare, cora Drobeta, cora Bacău, cora Alexandriei, cora Brătianu, cora City Park şi
cora Ploieşti cu respectarea prezentului regulament.

Secţiunea 3. Condiţiile şi modul de participare
Fiecare participant are dreptul la un singur talon de participare la loterie pentru fiecare tranzacție prin
cardul de fidelitate, care este acoperit pe una dintre feţe, pe o suprafaţă indicată, de o peliculă
răzuibilă. Organizatorul își rezerva dreptul de a nu acorda mai mult de un talon de participare la
loterie clientilor care solicita fracționarea cumpărăturilor in scopul obținerii mai multor taloane de
participare la loterie. Talonul de participare are delimitată suprafaţa răzuibilă printr-un marcaj
autoperforat. În cazul unui mesaj câştigător descoperit sub pelicula răzuibilă („Ai castigat 1 sticla
pentru limonada!”, „Ai castigat 1 bautura racoritoare!”, „Ai castigat 1 halba!”; „Ai castigat 1
apa plata!”, „Ai castigat 1 punga de arahide!”) partea răzuită se decupează şi se prezintă
reprezentanţilor Organizatorului împreună cu bonul de casa si bonurile nefiscale primite, aferente
tranzacției prin cardul de fidelitate la care a obținut talonul respectiv, pentru obţinerea premiului
imediat. Partea rămasă din talon conţine pe verso câmpuri speciale unde participantul îşi completează
datele personale şi poate participa în continuare la tombola finală.
În cazul în care sub pelicula răzuibilă este descoperit mesajul „Încearcă-ţi norocul la Marea
Tombolă”, participantul îşi completează datele personale şi participă la tombola finală. Taloanele de
participare vor fi obţinute direct de la casieri odată cu folosirea HiperCardului de fidelitate cora în
oricare dintre hipermarketurile cora. La o singură trecere pe la casa de marcat participanții vor primi
un singur talon, indiferent de valoarea bonului de cumpărături. Pentru înscrierea la tombolă este
necesară completarea numărului bonului de casă aferent utilizării cardului cora și a numărului
cardului de fidelitate utilizat.
Loteria promoţională cora poate cuprinde una sau două etape, în funcţie de mesajul descoperit de
participant pe talonul de participare, după ce a răzuit pelicula de pe locul indicat, care îi conferă:
(i) un câştig imediat indicat de mesajul descoperit sub pelicula răzuibilă, respectiv („Ai câștigat 1
sticlă pentru limonadă!”, „Ai câștigat 1 băutură răcoritoare!”, „Ai câștigat 1 halbă!”; „Ai
câștigat 1 apă plată!”, „Ai câștigat 1 pungă de arahide!!”.)
(ii) dreptul de participare la tombola finală din data de 26 iunie 2019, unde poate câştiga unul dintre
cele 3 premii mari/magazin:
-

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 reținută 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 reținută de Organizator la sursă cu titlu de
impozit.
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-

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

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.
Premiile imediate, ce pot fi descoperite sub pelicula răzuibilă de pe talonul de participare sunt
următoarele:
- 1 sticlă pentru limonadă - disponibilă la punctele de acordare a premiilor, în valoarea de
7.29 lei (TVA inclus)
-

1 băutură răcoritoare - disponibilă la punctele de acordare a premiilor, în valoarea totală de
3.21 lei (TVA inclus)

-

1 halbă - disponibilă la punctele de acordare a premiilor în valoare totală de 7.20 lei (TVA
inclus).

-

1 apă plată – disponibilă la punctele de acordare a premiilor, în valoarea totală de 1.82 lei
(TVA inclus)

-

1 pungă de arahide – disponibilă la punctele de acordare a premiilor în valoare totală de
7.50 lei (TVA inclus).

Participanţii au obligaţia de a păstra partea decupată din talonul de participare pe care este înscris
mesajul câştigător şi de a-l preda, în original, la ridicarea premiilor împreună cu bonul nefiscal cu
mesajul campaniei primit, aferent tranzacției prin cardul de fidelitate la care a obținut talonul
respectiv. În cazul în care un participant nu poate prezenta, la validarea şi ridicarea premiilor
imediate, partea decupată din talonul de participare pe care este înscris mesajul câștigător împreună
cu bonul nefiscal cu mesajul campaniei primit, aferent tranzacției prin cardul de fidelitate la care a
obținut talonul respectiv, acesta va pierde dreptul de ridicare a premiului.
Pentru a participa la tombola finală din cadrul loteriei promoţionale, taloanele de participare trebuie
să fie completate integral, folosind un singur instrument de scris, să fie scris lizibil, să fie semnate şi
să nu prezinte ştersături, în caz contrar talonul urmând a fi anulat şi dreptul participantului de a fi
declarat eventual câştigător la tombolă va fi pierdut.
În situaţia în care vor fi identificate mai multe taloane de participare cu acelasi numar de bon de casă
și număr de card de fidelitate, ele vor fi anulate şi scoase în afara tombolei.
Participanţii au obligaţia de a înscrie, complet şi corect, toate informaţiile solicitate în talonul de
participare. Lipsa datelor de pe talonul de participare conduce la anularea respectivului talon de
participare şi eliminarea lui din tombolă. În cazul existenţei neconcordanţelor între datele din talon şi
cele din actele de identitate, talonul în cauză va fi anulat şi va fi pierdut dreptul de participare la
loterie sau de câştigare a vreunui premiu.
Taloanele de participare vor fi introduse în urnele special amenajate existente în fiecare din
hipermarketurile cora.
În situaţia în care un talon declarat câştigător este invalidat şi/ sau dreptul de ridicare a premiului de
către un participant este pierdut ca urmare a neîndeplinirii tuturor condiţiilor pentru ridicarea
acestuia, se va proceda conform procedurilor descrise în secţiunea 5 de mai jos.
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Secţiunea 4. Descrierea premiilor
Premiile oferite la loteria promoţională sunt reprezentate de vouchere de cumpărături şi produse
alimentare si nonalimentare.
Premiile în vouchere sunt reprezentate de 33 de vouchere în valoare totală de 25.300 lei.
Premiile în produse alimentare si nonalimentare sunt reprezentate de un număr de:
-

20.000 de bucăţi din produsul băutură racoritoare în valoare totală de 64.100 (TVA inclus),
20.000 de bucăţi din produsul apă plată în valoare totală de 36.400 (TVA inclus),
20.000 de bucăţi din produsul pungă de arahide în valoare totală de 150.000 (TVA inclus),

-

10.000 bucăţi din produsul Halbă în valoare totală de 72.000 lei (TVA inclus),
30.000 bucăţi din produsul Sticlă pentru limonadă în valoare totală de 218.700 lei (TVA
inclus).

Premiile oferite au o valoare totală de 566.500 lei (TVA inclus) şi este alcătuit din:
-

25.300 lei reprezentând valoarea voucherelor

-

541.200 lei (TVA inclus) reprezentând valoarea premiilor alimentare si nonalimentare

şi o sumă de bani în valoare 726 lei (TVA inclus) ce va fi reținută de Organizator la sursă cu titlu de
impozit.
Secţiunea 5. Acordarea premiilor și anunţarea câştigătorilor
Câştigătorii premiilor nu au posibilitatea primirii contravalorii în bani sau în alte obiecte a premiilor
şi nici de a cere modificarea premiilor sau a caracteristicilor acestora.
Premiile descoperite sub suprafaţa răzuibilă se acordă pe loc, în urma prezentării părţii cu mesajul
câştigător decupate din talonul de participare şi a îndeplinirii tuturor condiţiilor de participare la
loteria promoţională.
Pentru ridicarea premiilor câştigătorul trebuie să prezinte buletinul/ cartea sa de identitate şi partea
decupată din talonul de participare pe care se află mesajul câştigător împreună cu bonul nefiscal cu
mesajul campaniei primit, aferent tranzacției prin cardul de fidelitate la care a obtinut talonul
respectiv, reprezentanţilor Organizatorului aflaţi în punctele special amenajate. În cazul în care este
câştigătoare o persoană cu vârsta sub 18 ani sau o persoană declarată judecătoreşte incapabilă (iar
Organizatorul are cunoştinţă de acest fapt, sau acest fapt este evident), premiul poate fi ridicat numai
de către unul dintre părinţii acesteia, curatorul sau tutorele său legal. Pentru obţinerea premiului,
câştigătorul care face dovada câştigării premiului are obligaţia de a semna în Registrul Premiilor
Acordate, în care vor fi completate datele personale solicitate conform respectivului registru.
Pentru ridicarea premiilor în produse câştigătorul are obligaţia de a prezenta şi de a preda partea
decupată din talonul de participare pe care este înscris premiul câştigat la punctele special amenajate
de acordare a premiilor.
Extragerea finală
Pe data de 26 iunie 2019, la ora 15.00, va fi organizată câte o extragere, în fiecare hipermarket cora
participant, prin care se vor acorda câte 3 premii în fiecare hipermarket cora, reprezentând:
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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 reținută 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 reținută de Organizator la sursă cu titlu de
impozit.

-

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

Vor fi considerate valide doar tranzacțiile cu HiperCardul de fidelitate cora efectuate în perioada 1225 iunie 2019 până la ora 22.00 din data de 25 iunie 2019, când urnele vor fi închise şi nu se mai pot
depune taloane de participare.
Extragerile vor fi publice, cu participarea unui notar sau a unui avocat, şi vor avea loc în incintele
celor 11 hipermarketuri cora, locul de desfăşurare fiind semnalizat în magazine prin mijloace
publicitare specifice.
În fiecare hipermarket cora vor fi extrase, în ordine, câte un talon valid, pentru câştigarea fiecărui
premiu în parte. În continuare se vor extrage pentru fiecare premiu câte 5 taloane valide
reprezentând, în ordinea extragerii, rezerve.
Dacă la verificarea finală un câştigător desemnat iniţial nu îndeplineşte condiţiile pentru atribuirea
premiului, talonul acestuia va fi anulat şi va fi contactată persoana a cărei talon valid a fost extras ca
primă rezervă. În situaţia în care nu poate fi atribuit premiul nici de această dată, se va relua
procedura cu următoarele taloane rezerve, în ordinea în care acestea au fost extrase.
Toate taloanele de participare colectate în perioada 12-25 iunie 2019 vor fi păstrate de organizator
până la data acordării premiilor tuturor câştigătorilor, iar după expirarea acestui termen toate
taloanele care nu conțin consimțământul de primire oferte personalizate prin SMS vor fi distruse
definitiv.
În situaţia în care niciunul dintre taloanele extrase pentru fiecare premiu în parte nu va conduce la
acordarea premiului, premiile vor fi retrase de către organizator pentru a fi utilizate în alte scopuri.
Taloanele incomplete, ilizibile sau cu ştersături, precum şi cele care nu sunt originale (copii xerox,
documente scanate sau refăcute la imprimantă) vor fi anulate.
Câştigătorii vor fi anunţaţi prin telefon la numărul înscris pe talonul câştigător în următoarele 48 ore
ulterioare extragerii. Câştigătorii care nu au putut fi contactaţi în urma a 3 (trei) apeluri telefonice
efectuate la interval de 30 (treizeci) de minute, vor fi notificaţi prin mesaje SMS cu privire la
câştigarea premiului, respectiv cu privire la posibilitatea intrării în posesia acestuia. Câştigătorii care
nu contactează Organizatorul timp de 24 (douăzecişipatru) de ore de la data notificării telefonice sau
prin mesaj SMS pierd drepturile corespunzătoare calităţii de câştigător, iar Organizatorul va contacta
prima rezervă, respectând aceeaşi procedură descrisă anterior.
Anunţarea câştigătorilor se va face pe site-ul www.cora.ro, pe data de 5 iulie 2019, iar lista cu
numele acestora vor fi afişate la birourile de informaţii „Serviciul Clienţi” din fiecare hipermarket.
Acordarea premiilor se va realiza pe data de 12 iulie 2019 la ora 18.00, în incintele celor 11
hipermarketuri cora, în cadrul unei manifestări destinate acestui scop.
Câştigătorii vor putea să-şi ridice premiile de la sediile hipermarketurilor cora unde a avut loc
tragerea la sorţi în urma căreia au fost declaraţi câştigători, până la data de 1 august 2019 (inclusiv),
pe baza actului de identitate şi a HiperCardului de fidelitate. În cazul în care 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.
În cazul în care câştigătorul nu se poate prezenta personal pentru ridicarea premiului, premiul poate
fi înmânat soţului/ soţiei sau unei rude de gradul I cu condiţia ca aceasta să prezinte actul de
identitate al câştigătorului si HiperCardul de fidelitate cora şi o declaraţie din partea câştigătorului
(sub semnatura privată, nu autentică) în care să exprime motivul ridicării premiului de către
altcineva.
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În cazul în care, ca urmare a festivităţii de tragere la sorţi şi de premiere, Organizatorul doreşte să
utilizeze numele, adresa, imaginea, fotografia şi/ sau materialele filmate cu participantul declarat
câştigător la această loterie publicitară, Organizatorul va solicita respectivului participant declarat
câştigător să-şi exprime consimţământul scris, neîngrădit şi neviciat, cu privire la utilizarea de către
Organizator a numelui, adresei, imaginii, fotografiei şi materialelor filmate cu el în calitate de
câştigător.

Secţiunea 6. Angajamente şi verificarea dreptului de participare
Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru deteriorate, pierdute/ furate sau nedepuse întruna din urnele special amenajate în termenul stabilit prin prezentul regulament. Deteriorarea, lipsa
elementelor de securitate, pierderea talonului etc. conduc automat şi necondiţionat la pierderea
dreptului de participare la loteria promoţională şi la pierderea dreptului de ridicare a vreunui premiu
de către persoana înscrisă în respectivul talon de participare.

Secţiunea 7. Responsabilitate
Organizatorul loteriei promoţionale nu va avea nicio răspundere derivând din şi nu va putea fi
implicat în litigii legate de deţinerea sau proprietatea asupra bonurilor de casă şi a taloanelor
participante. Litigiile privind dreptul de proprietate asupra bonurilor de casă şi a taloanelor nu vor
putea influenţa principiul conform căruia 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 8. Taxe
Veniturile din premii se impun, prin reţinere la sursă, cu o cotă de 10% aplicată asupra venitului brut
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 9. Regulamentul oficial
Prezentul regulament de participare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la standurile de
informaţii Serviciul Clienţi din cadrul fiecărui hipermarket cora participant precum şi pe internet la
adresa www.cora.ro.

ORGANIZATOR
S.C România Hypermarché S.A.
Thierry Destailleur – Director general
Prin mandatarul său Adina Ioana Vasiliu - Responsabil marketing
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