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• 1. INFORMATII GENERALE 

1.1. Website-ul si Magazinul Online cora 

(1) Website-ul cora.ro („Website-ul” sau „Site-ul”) este proprietatea Romania Hypermarche S.A. (definita 
„Vanzatorul” sau „cora”). Cora este inregistrata in Registrul Intermediarilor in Asigurari si/sau 
Reasigurari sub numarul RAJ-400628 ca Asistent in Brokeraj al Otto Broker de Asigurare S.R.L., avand 
numar inregistrare Registrul Brokerilor: RBK-001. Site-ul este operat si administrat de catre cora. 

(2) Site-ul este destinat si poate fi utilizat de orice Client sau utilizator interesat de Produsele si/sau 
Serviciile cora, contine informatii cu privire la Produsele si Serviciile noastre si ofera posibilitatea pentru 
Clienti de a plasa Comenzi online din magazinul online cora.ro, gazduit de Site („Magazinul Online”).  

(3) Magazinul Online se adreseaza Clientilor persoane fizice cu varsta de peste 18 ani si care sunt 
titularii unui Cont de Client valid in cadrul Magazinului Online la data Comenzii, care nu este suspendat 
sau dezactivat in conditiile acestor TCG (indiferent de motivul suspendarii sau dezactivarii). Posibilitatea 
de a comanda online este disponibila doar persoanelor cu domiciliul in Romania si care configureaza 
drept adresa de livrare o adresa din Romania catre care se pot efectua livrari (ex. nu se pot efectua 
livrari in penitenciare, la cutii postale, etc). Prin acceptarea TCG prin bifarea casutei aferente care indica 
acceptul, Clientul declara faptul ca intruneste aceste conditii esentiale de eligibilitate.  

(4) Utilizarea Site-ului si Magazinului Online este permisa cu respectarea de catre Utilizator/Client a 
acestor Termeni si Conditii Generale („TCG”), a Politicii de prelucrare a datelor personale privind 
Magazinul Online (versiunea in vigoare) accesabila aici si a prevederilor legislatiei aplicabile. 

(5) Astfel, Clientul declara si se angajeaza ca: (i) informatiile pe care le furnizeaza la inregistrarea 
Contului de Client, si cele oferite in cursul achizitiilor de Produse/Servicii efectuate prin Magazinul 
Online sunt corecte si complete; (ii) nu va utiliza Site-ul/ Magazinul Online pentru a reproduce, duplica, 
copia, vinde, revinde, distribui, publica sau exploata, in niciun scop comercial, software -ul, Continutul, 
Produsele sau Serviciile furnizate de catre Vanzator sau obtinute prin intermediul Site -ului, fara acordul 
prealabil scris al Vanzatorului, (iii) nu va utiliza si/sau include orice informatie si/sau Continut din Site in 
orice alte cataloage, produse sau servicii; (iv) nu va utiliza Site-ul in niciun mod care ar putea sa 
afecteze in mod negativ operarea Magazinului Online sau disponibilitatea elementelor/ resurselor 
acestuia sau utilizarea de catre alti Clienti a Site-ului sau in orice mod care ar putea afecta operarea 
corespunzatoare a Site-ului, imaginea cora/afiliatilor/partenerilor cora, reputatia/marcile sau renumele 
cora/afiliatilor; si (vii) nu va utiliza Site-ul in niciun scop care este ilegal sau interzis prin TCG sau prin 
alte politici aplicabile ale cora. 

(6) Utilizatorul/Clientul este singurul responsabil pentru toate actiunile si activitatile sale efectuate pe 
Site/in Magazinul Online si/sau Contul de Client si isi asuma consecintele care decurg din acestea, 
inclusiv daca aceste actiuni si/sau activitati rezulta in incalcarea de catre Client a TCG, sau a Politicii de 
prelucrare a datelor personale privind Magazinul Online sau a prevederilor legale sau a altor reguli 
aplicabile. 

(7) Utilizatorul/Clientul raspunde pentru orice daune materiale sau morale, sau de orice alta natura, 
produse Vanzatorului sau oricarei terte persoane cu care Vanzatorul are incheiate contrac te/alti 
utilizatori/Clienti, in conformitate cu legislatia romana aplicabila.  

1.2. Date de identificare Vanzator 

(1) Vanzatorul si proprietarul Site-ului si a Magazinului Online este societatea Romania Hypermarche 
S.A., cu sediul social in Bucuresti, Sector 3, Soseaua Dudesti - Pantelimon nr. 73-75, spatiul S1, incinta 
cora Pantelimon, 033092, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/38/2002, cod unic de 
inregistrare 14374293, capital social subscris si varsat de 107.455.677,40 LEI, care are urmatoar ele 
date de contact: 

o Adresa de contact: Sos. Dudesti - Pantelimon, nr.73-75, sector 3, Bucuresti, spatiul S1 (in 
incinta Cora Pantelimon); 
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o Telefon: (+4) 0374 400 100; 
o Fax: (+4) 021.305.58.30; 
o E-mail: info@cora.ro 

(2) Cora este specializata in vanzarea unei game diversificate de Produse din categoriile de produse 
disponibile in Magazinul Online, inclusiv, si fara a se limita la: produse proaspete; bacanie; diete 
speciale si suplimente; bauturi si tutun; bebe & copii; sanatate si frumusete; casa auto si bricolaj; 
petshop; IT, telefoane & gaming; electronice & electrocasnice; fashion; produse pentru petrecere timp 
liber. 

(3) De asemenea, Cora intermediaza prin Magazinul Online vanzarea unor servicii (de ex. servic ii 
financiare – asigurari RCA, casa, calatorii etc.) in privinta carora responsabilitatea de comercializare 
(vanzare/furnizare) poate reveni unor parteneri terti, conform propriilor termeni si conditii/contracte ale 
acestor parteneri. 

(4) Cora vinde produsele sale atat prin intermediul Magazinului Online, cat si in magazinele sale fizice 
din Romania (hipermarketuri, magazine urbane, etc.). 

1.3. Documentatia contractuala. Modificarea TCG 

(1) TCG definesc si stabilesc conditiile de utilizare a Site-ului/Magazinului Online si conditiile 
contractuale aplicabile Contractelor la Distanta dintre Vanzator si Client in baza Comenzilor pentru 
achizitii de Produse si/sau Servicii pe care Clientul le efectueaza prin intermediul Magazinului Online.  

(2) TCG se completeaza cu prevederile oricaror termeni si conditii specifice care vor fi disponibile in 
Site/Magazinul Online, precum si cu prevederile legislatiei aplicabile privind protectia consumatorului, 
inclusiv prevederile OUG nr. 34/2014 (care transpun la nivel national prevederile Directivei 2011/83/UE 
a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2011) privind drepturile consumatorilor la 
incheierea si executarea contractelor la distanta (“OUG 34/2014”), ale OUG nr. 140/2021 privind 
anumite aspecte referitoare la contractele de vânzare de bunuri (“OUG 140/2021”), etc.  

(3) Documentele si informatiile (de ex. Fisa de Produs, certificatul de garantie sau de calitate, dupa caz) 
puse la dispozitia Utilizatorului/Clientului de catre Vanzator pe Site/in Magazinul Online vor sta la baza 
Contractului la Distanta. 

(4) Vanzatorul isi rezerva dreptul de a modifica TCG/Politica de prelucrare a datelor privind Magazinul 
Online/alte documentatii de pe Site in orice moment si fara nicio notificare prealabila.  De aceea, 
Vanzatorul recomanda Utilizatorilor/Clientilor sa consulte in prealabil sectiunea de Termeni si 
Conditii/documentul TCG (sau alta documentatie) din link-ul furnizat/la care se face trimitere in 
interactiunea dintre cora si Utilizatori/Clienti, de fiecare data cand doresc sa initieze o Comanda online, 
aplicabile fiind exclusiv TCG in vigoare la data efectuarii Comenzii. 

(5) Informarea Utilizatorilor/Clientilor privind termenii Contractelor la Distanta (TCG)/termenii aplicabili 
utilizarii Site-ului este realizata de cora atat in procesul crearii Contului de Client de catre fiecare Client, 
cat si de fiecare data cand Clientul lanseaza o Comanda, cand Clientului ii va fi solicitat sa isi exprime 
acordul asupra acestor TCG (versiunea actualizata a acestora, aplicabila la data Comenzii), conform 
celor de mai jos. 

(6) Utilizatorul/Clientul indica acordul asupra TCG prin apasarea butonului "Am citit si sunt de acord cu 
Termenii si Conditiile Generale", respectiv prin apasarea butonului "Inregistreaza-te" sau, dupa caz, 
"Plaseaza o Comanda". In cazul in care Utilizatorul/Clientul nu este de acord cu TCG furnizati, acesta 
este rugat ca inainte de a continua/initia o Comanda sa ne trimita un mesaj cu aspectele pe care 
doreste sa le clarifice impreuna cu echipa cora. De asemenea, asteptam opiniile si sugestiile Clientilor 
nostri pe adresa e-mail: info@cora.ro. In toate situatiile, apasarea/actionarea butonului in sensul indicat 
va fi considerata acceptare si acord integral al Utilizatorului/Clientului asupra con tinutului respectivului 
document (TCG, Politica privind prelucrarea datelor personale privind Website-ul). 

(7) Notificarea primita de catre Client prin e-mail sau telefonic, dupa efectuarea Comenzii in Magazinul 
Online, privind inregistrarea Comenzii, reprezinta acceptarea Comenzii de catre Vanzator. Contractul la 
Distanta aferent unei Comenzi se va considera incheiat intre Vanzator si Client in momentul primirii de 
catre Client de la Vanzator, prin email sau prin SMS, a notificarii de confirmare a inregist rarii Comenzii. 
Data confirmarii inregistrarii Comenzii este, astfel, data la care Contractul la Distanta se considera 
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incheiat si partile convin, si Clientul este de acord, ca Vanzatorul sa utilizeze comunicarea prin 
email/SMS pentru transmiterea confirmarii Contractului la Distanta. 

(8) Contractul la Distanta va fi guvernat de versiunea TCG asupra careia Clientul si -a exprimat acordul 
la plasarea Comenzii. Pe parcursul executarii (ex. la momentul pregatirii Comenzii) pot interveni situatii 
care pot duce la modificare/denuntarea unilaterala (partiala sau totala) a Contractului la Distanta 
(Comenzii). 

(9) TCG se aplica doar Clientilor care se califica drept consumatori conform legislatiei aplicabile si nu se 
vor aplica comenzilor online plasate de reprezentantii unei societati/persoanele imputernicite de o 
societate/entitate/persoana juridica sau relatiilor cu alte persoane decat consumatori (conform 
legislatiei), chiar daca, de exemplu, comenzile respective sunt lansate dintr -un Cont de Client creat pe 
un titular persoana fizica, dar sunt calificate drept comenzi de segment B2B (clienti persoane juridice), 
conform sub-sectiunii 4.6 din TCG. 

(10) Comenzile de achizitie Produse din Magazinul Online, lansate de entitati/ persoane juridice/non -
consumatori, vor fi guvernate de termenii si conditiile aplicabile achizitiilor de tip B2B, disponibili in 
sectiunea B2B de pe Site si care pot fi vizualizati aici (inclusiv in situatia in care Comenzile sunt lansate 
dintr-un Cont de Client avand titular persoana fizica), contractul la distanta (in baza termenilor si 
conditiile aplicabile achizitiilor de tip B2B) fiind considerat incheiat la data confirmarii de catre cora a 
inregistrarii respectivei Comenzi sau la data la care Clientul indica in Contul de Client emiterea facturii 
pe persoana-juridica (dupa caz). 

(11) Pentru promotiile, tombolele si campaniile promovate de cora in Site se vor aplica termenii si 
conditiile din regulamentele aferente acelor promotii, tombole si campanii, care vor fi disponibile la 
momentul derularii campaniilor/tombolelor, in sectiunea “Promotii si Tombole” din Site, Utilizatorii/Clientii 
fiind rugati sa consulte cu atentie aceste documente. 

(12) Pentru promotii/tombole/campanii organizate de terti, cora nu poarta nicio raspundere. 
Utilizatorii/Clientii care participa la astfel de promotii/tombole/campanii trebuie sa respecte termenii si 
conditiile/regulamentele aplicabile acestor campanii ale tertilor, care sunt in controlul exclusiv al tert ilor. 
Vanzatorul este exonerat de orice raspundere privind continutul documentatiilor 
promotiilor/tombolelor/campaniilor tertilor/regulamentelor si privind astfel de promotii/tombole/campanii.  

(13) TCG nu se vor aplica vanzarilor de Produse/Servicii derulate prin magazinele fizice cora, iar orice 
HiperOferte, promotii si recomandari postate in Site/Magazinul Online nu se vor aplica si vanzarilor din 
magazinele fizice cora, cu exceptia situatiilor contrare expres mentionate pe Site. Totodata, pe Site pot 
fi prezentate materiale de informare cu privire la campanii valabile exclusiv in magazinele cora.  

1.4. Termeni specifici privind serviciile partenerilor cora 

(1) Unele din Serviciile listate in Site sunt oferite de partenerii nostri, fiind doar intermediate de cora (de 
ex. serviciile financiare (ex. polite de asigurare RCA, casa, calatorii etc.); serviciul coraExpres, etc.). 
Aceste Servicii sunt disponibile in sectiunea “Servicii financiare” din Site si vor fi guvernate de termenii si 
conditiile specifice acelor Servicii, respectiv de Politicile de prelucrare a datelor/Politicile de utilizare 
cookies disponibile in site-urile sau pe paginile/platformele acestor parteneri cora. Responsabilitatea 
pentru Servicii (inclusiv pentru respectarea termenilor/contractelor privind Serviciile) apartine exclusiv 
tertilor/partenerilor. 

(2) Cora recomanda Utilizatorului/Clientului sa citeasca cu atentie termenii si conditiile 
tertilor/partenerilor cora si sa analizeze conditiile comerciale (ex. preturile, comisioanele, si oric e 
aspecte financiare), inainte de a utiliza sau de a comanda/contracta aceste Servicii.  

• 2. DEFINITII 

Cu exceptia situatiei in care contextul o cere sau se stipuleaza altfel in TCG, urmatoarele expresii vor 
avea intelesul mentionat mai jos: 

ADRESA DE LIVRARE – adresa (cu elemente complete – judet/sector, oras, nume si numar strada, 
bloc/casa, apartament) situata pe teritoriul Romaniei si unde Utilizatorul/Clientul poate asigura preluarea 
in siguranta si personal, direct de la livrator, a continutului unei Comenzi (de ex., Adresa de livrare nu 
poate fi adresa unei institutii cu acces restrictionat, adresa unui penitenciar, adresa reprezentata de o 
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cutie postala, etc.); Adresa de ridicare/livrare trebuie sa fieselectata/mentionata de catre Client in 
procesul de plasare a Comenzii. 

CLIENTUL va insemna orice persoana fizica care a implinit varsta de 18 ani si acceseaza Magazinul 
Online, autentificat cu Contul de Client, prin orice mijloc de comunicare pus la dispozitie de catre 
Vanzator (electronic, dispozitiv mobil, etc), si care a acceptat in prealabil TCG. 

CONTRACTUL LA DISTANTA va reprezenta contractul incheiat intre Vanzator si Client conform 
prevederilor din OUG 34/2014, in baza TCG (amendati, dupa caz prin orice termeni speciali disponibili 
in Site), in cadrul sistemului de vanzari si de prestare de servicii la distanta organizat prin intermediul 
Site-ului, care stabileste conditiile generale de vanzare a Produselor prin intermediul Magazinului Online 
si drepturile si obligatiile Vanzatorului si Clientului. 

CONTUL DE CLIENT va insemna ansamblul format dintr-o adresa de e-mail si o parola, care permite 
Clientului accesul la si utilizarea Magazinului Online si plasarea de Comenzi in Magazinul Online, si 
care contine informatii despre Client si istoricul sau de cumparaturi in Magazinul Online (detalii privind 
comenzile si achizitiile anterioare de Produse, facturi fiscale, etc). Crearea unui Cont de Client in 
Magazinul Online este rezervata exclusiv Clientilor persoane fizice. In situatia in care Clientul do reste 
asocierea sa cu o persoana juridica pentru o anumita Comanda (respectiv ca persoana juridica sa fie 
clientul cora pentru acea achizitie), acesta va selecta prin bifa “Sunt Persoana Juridica” diponibila in 
sectiunea aferenta si va introduce datele de facturare ale societatii (care va fi considerata client-
persoana juridica). 

COMANDA va reprezenta o lista de articole, rezultata in urma adaugarii de catre Client in Cosul de 
Cumparaturi de Produse disponibile in Magazinul Online, in vederea achizitiei; valoarea minima a unei 
comenzi este de 50 de lei. Atat timp cat nu este finalizata conform procedurii de comanda, aceasta nu 
este considerata angajanta pentru cora si/sau Client. 

CONTINUT DIGITAL inseamna date produse si furnizate in format digital (potrivit OUG 141/2021 privind 
anumite aspecte referitoare la contractele de furnizare de continut digital si de servicii digitale).  

COSUL DE CUMPARATURI va insemna forma web a cosului compus din totalitatea Produselor 
selectate de catre Client din Magazinul Online in vederea achizitiei. Compozitia Cosului de Cumparaturi 
poate fi modificata prin adaugarea sau eliminarea unor Produse/cantitati de Produse pana la momentul 
la care Clientul plaseaza final Comanda in Magazinul Online, si primeste prin email  de la Vanzator 
confirmarea de inregistrare a acesteia. 

FISA PRODUSULUI va desemna pagina dedicata Produsului comercializat in Magazinul Online care 
afiseaza informatii detaliate despre acesta cu titlu informativ si de prezentare, cum ar fi caracteristicil e, 
functionalitatile sau calitatile individuale ale unui Produs. Informatiile sunt de regula insotite de imaginea 
Produsului (care poate diferi uneori de situatia concreta) si pot indica numele si tipul Produsului, pretul 
in Lei, eventuale reduceri de pret, dar si, dupa caz, descrierea, continutul nutritional si ingredientele 
Produsului etc. 

HIPEROFERTA va reprezenta orice reducere valorica, oferta/ pret special valabil(a) intr -o perioada de 
timp determinata aplicabila unor Produse, acordata Clientilor la discretia Vanzatorului, listate in Site la 
sectiunea HiperOferta din Magazinul Online, unde Clientul poate gasi detaliile specifice acelor reduceri/ 
oferte speciale.   

INTERVALUL DE TIMP va insemna: (i) data si intervalul orar disponibile pentru ridicarea din Punctele 
de Ridicare a Produselor comandate de catre Client prin Magazinul Online (in cazul in care Clientul a 
ales sa ridice comanda dintr-unul din magazinele cora, din zona special amenajata), sau (ii) data si 
intervalul orar disponibile pentru livrare la Adresa de livrare indicata de Client in momentul plasarii 
Comenzii. 

LISTA DE DORINTE va insemna sectiunea din Contul de Client in care Clientul poate adauga Produse 
pe care doreste sa le urmareasca in vederea unei achizitii viitoare si pe care le poate sterge din sau 
adauga ulterior in Cosul de Cumparaturi. 

LIVRARE va insemna serviciul cora de livrare a Produselor comandate de Client din Magazinul Online 
cu livrare la Adresa de livrare, transportate contra cost de catre personalul Vanzatorului/ curierii 
Vanzatorului, la Adresa de livrare. 



 
MAGAZINUL ONLINE va insemna Magazinul on-line cora functionand pe Website-ul asociat 
domeniului cora.ro cu subdomeniile acestuia, incluzand dar nelimitandu-se la Website-ul public 
disponibil Clientilor, prin intermediul caruia Clientul are posibilitatea de a utiliza Site-ul si/ sau de a 
efecua achizitii de Produse sau Servicii.  

PRODUSUL va insemna orice articol afisat in Magazinul Online, care in momentul plasarii Comenzii 
este disponibil pentru a fi adaugat in Cosul de Cumparaturi sau in Lista de Dorinte a Clientului. In spatiul 
Magazinului Online Produsele se regasesc grupate pe categorii si pot fi listate detaliat pana la nivelul de 
Fisa de Produs. Eventuale restrictii/limitari, de ex. privind disponibili tatea exclusiv in magazinele fizice, 
oferta viitoare, cantitatea limitata, expirarea ofertei, din Magazinul Online vor fi afisate individual pentru 
fiecare Produs, prin mesaj “produs disponibil in curand”. In aceasta notiune intra orice obiect corporal 
care se incadreaza in definitia de „bun” reglementata de OUG 140/2021 privind anumite aspecte 
referitoare la contractele de vanzare de bunuri. Totodata, din perspectiva contractului la distanta, 
Continutul Digital livrat pe un suport material (ex. continutul digital livrat, de exemplu, pe CD-uri sau 
DVD-uri) va fi tratat ca si Produs – daca nu se prevede altfel in TCG. 

PRODUS CU ELEMENTE DIGITALE va insemna orice bun/ obiect corporal mobil, care incorporeaza 
un continut digital sau un serviciu digital sau este interconectat cu acestea, astfel incat, in absenta 
respectivului continut digital sau serviciu digital, bunul nu si-ar putea indeplini functiile. In aceasta 
categorie se pot regasi unele Produse din tipul “IT, telefoane, gaming” sau “Electronice & 
electrocasnice” care se incadreaza in definitia de „bun cu elemente digitale” reglementata de OUG 
140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de vanzare de bunuri.  

PUNCTUL DE RIDICARE A PRODUSELOR va desemna locul special delimitat in incinta magazinelor 
fizice cora de unde Clientii vor putea ridica Comenzile valabil plasate prin Magazinul Online, pentru care 
au indicat in Comanda faptul ca preiau Produsele din Punctul de Ridicare. Punctele de Ridicare a 
Produselor active sunt afisate vizibil in Site si Clientul poate alege la momentul Comenzii cel mai 
apropiat magazin cora pentru ridicarea Produselor comandate. 

SERVICII va reprezenta orice servicii afisate de Vanzator in Site pe care acesta le intermediaza sau 
revinde (ex. polite de asigurare RCA, etc), pe care Clientul le poate achizitiona prin intermediul Site-ului 
sau fiind redirectionat din Site catre platforma partenerului comercial al Vanzatorului  (ex. brokeri de 
asigurare). 

TAXA DE LIVRARE va insemna o suma fixa pe care Clientul o datoreaza Vanzatorului ca urmare a 
livrarii la Adresa de livrare a Produselor comandate prin intermediul Magazinului Online.  

TRANZACTIE va insemna orice incasare sau rambursare a unei sume rezultata din vanzarea unui 
Produs de catre Vanzator catre Client, prin utilizarea serviciilor procesatorului de plati agreat de catre 
Vanzator sau in numerar (in sistem de ramburs) in cazul in care Comanda este livrata la Adresa de 
livrare specificata de Client in momentul lansarii Comenzii. 

UTILIZATOR – orice vizitator al Site-ului/Magazinului Online, care nu creeaza Cont de Client pe Site.  

VANZATORUL va insemna cora, respectiv societatea Romania Hypermarche S.A., organizata in baza 
legii romane si proprietarul Magazinului Online si al Site-ului cora.ro. 

• 3. CONTUL DE CLIENT 

3.1. Crearea Contului de client 

(1) Pentru efectuarea achizitiilor de Produse/plasarea oricaror Comenzi in Magazinul Online, Utilizatorul 
trebuie sa parcurga in prealabil procesul de creare a unui Cont de Client in Magazinul Online. Contul de 
Client poate fi creat astfel: 

(a)     inainte de lansarea unei Comenzi in Magazinul Online: 

Utilizatorul isi poate crea Contul de Client inainte de lansarea unor Comenzi in Magazinul Online, prin 
completarea formularului online (a campurilor disponibile) in procesul de creare cont si furnizarea 
urmatoarelor date obligatorii: adresa de e-mail, numele, prenumele, numarul de telefon, data nasterii si 
parola. 



In momentul inregistrarii, Clientul poate opta pentru abonarea la toate sau unele canale de comunicare 
comerciala (sms, email (newsletter), apel telefonic, posta, platforme de socializare), prin configurarea cu 
ajutorul butoanelor radio disponibile. 

(b)    inainte de a finaliza Comanda in Magazinul Online: 

In cazul in care Clientul nu are un Cont de Client creat anterior, acesta are optiunea de a adauga in 
Cosul de Cumparaturi Produsele pe care le doreste si, dupa apasarea butonului “Continua catre 
finalizarea comenzii”, de a crea in acest pas Contul de Client, astfel incat sa poata finaliza procesul de 
comanda. Pentru inregistrare cont Clientul va completa aceleasi date precum cele de la punctul (a) de 
mai sus. 

(2) In oricare din situatiile de la punctele (a) si (b), in procesul de creare cont Clientul va pr imi (ex. prin 
indicare link) TCG in vigoare, pe care este invitat sa ii citeasca, sa ii analizeze cu atentie si, daca este 
de acord cu acestia, sa ii accepte prin mutarea butonului radio Accept Termeni si Conditii in pozitia care 
indica acceptul Clientului (ulterior acceptului, butonul se va colora in verde). Totodata, Clientul va fi 
informat asupra modului in care cora (operator de date) intelege sa ii prelucreze datele personale 
aferent actiunilor sale in Magazinul Online, prin Politica de prelucrare a datelor personale privind 
Website-ul (accesibila la link-ul indicat) si Clientul indica, prin mutarea butonului radio Am luat la 
cunostinta de Politica privind prelucrarea datelor, in pozitia care indica acceptul Clientului (ulterior 
acceptului, butonul se va colora in verde). 

(3) La finalizarea procesului de creare Cont de Client, cora va comunica Clientului, la adresa de email 
indicata de acesta in procesul de creare Cont de Client, un mesaj si un link de activare a Contului de 
Client. Contul de Client va fi activat doar prin accesarea link-ului primit de Client sau prin apasarea de 
catre Client a butonului “Finalizeaza Inregistrarea”. Dupa activarea Contului de Client cora va transmite 
prin email Clientului un mesaj final de confirmare a crearii Contului de Client. 

(4) In cazul in care Clientul nu finalizeaza procesul de inregistrare a Contului de Client (ex. nu este de 
acord si/sau nu accepta TCG / Politica de prelucrare a datelor personale privind Website -ul, sau nu 
acceseaza link-ul de activare / nu apasa butonul “Finalizeaza Inregistrarea” (primite pe email-ul indicat 
de acesta)), acesta nu va putea beneficia de instrumentele si serviciile Contului de Client, si nu va putea 
efectua cumparaturi din Magazinul Online. Totodata, in acest caz datele introduse/ furnizate de Client nu 
vor fi salvate/pastrate de cora. 

(5) Adresa de email si parola de acces la Contul de Client sunt strict personale, iar Vanzatorul 
recomanda Clientului sa nu divulge aceste credentiale/date unor terte persoane si sa asigure, astfel, 
pastrarea integritatii si confidentialitatii Contului de Client si a datelor (inclusiv a datelor personale) 
disponibile in acesta. Cora nu va fi raspunzatoare pentru niciun prejudiciu sau pierdere suferita de 
Client/oricare tert ca urmare a utilizarii de catre o terta persoana a Contului de Client, cu/fara 
autorizarea sau din culpa (inclusiv din neglijenta simpla) a Clientului. 

(6) Clientul trebuie sa se asigure ca adresa de email cu care isi creeaza Contul de Client, respectiv 
numarul de telefon indicat, este o adresa/un numar asupra careia/caruia Clientul nu va pierde controlul 
la niciun moment (ex. nu este o adresa unde titular este un tert, precum un angajator). Cora nu 
raspunde pentru pierderea controlului Clientului asupra adresei de email/numarului de telefon (ex. 
Clientul nu mai are acces la adresa de email respectiva), sau pentru pierderea accesului Clientului la 
Contul de Client creat cu utilizarea acestor date. 

(7) Clientul va fi singurul responsabil pentru activitatile si conduita sa sau a oricaror  persoane terte 
(catre care Clientul divulga emailul si parola Contului de Client) atunci cand utilizeaza Site -ul/Contul de 
Client si/sau efectueaza cumparaturi in Magazinul Online. Clientul este de acord sa notifice imediat cora 
(in scris, prin email la adresa info@cora.ro) cu privire la orice indicii sau suspiciune de utilizare 
neautorizata a Contului de Client si/sau cu privire la orice bresa/ incident de securitate, incalcare a 
confidentialitatii email-ului/parolei sau a datelor din Contul de Client. Vanzatorul nu raspunde pentru 
astfel de actiuni/daunele produse, inclusiv pentru consecintele neinformarii la timp a cora de catre Client 
conform celor de mai sus. 

(8) In Contul de Client se vor pastra istoricul informatiilor referitoare la Comenzile efectua te de acesta cu 
succes, Produsele adaugate in Lista de dorinte, Review-uri ale Produselor comandate. 

3.2. Dezactivarea Contului de Client 



(1) Contul de Client poate fi dezactivat (i) de catre Client, direct din Contul sau de Client, sau (ii) de 
catre cora – conform celor descrise mai jos. 

(i)      dezactivarea Contului de Client la initiativa Clientului 

Dezactivarea Contului de Client la initiativa Clientului se poate efectua doar de catre Clientul titular al 
Contului de Client respectiv, direct, prin accesarea butonului “Dezactiveaza contul” din sectiunea “Setari 
de securitate“ a Contului de Client. 

In procesul de dezactivare a Contului de Client, Clientul va avea posibilitatea sa opteze pentru: (i) 
dezactivare - cu stergerea ireversibila a datelor din Contul de Client (in acord cu Politica de prelucrare a 
datelor personale privind Website-ul), sau (ii) dezactivare – cu pastrarea datelor din Contul de Client 
pentru eventualitatea reactivarii viitoare a Contului de Client (cu pastrarea datelor in mod inac tiv, in 
acord cu Politica de prelucrare a datelor personale privind Wesite-ul). 

Prin dezactivarea Contului de Client la initiativa Clientului, Clientul nu va mai putea efectua cumparaturi 
in Magazinul Online. Dezactivarea Contului de Client va atrage si stergerea definitiva a datelor asociate 
Contului de Client, cu exceptia cazului in care Clientul indica optiunea sa pentru pastrarea datelor de 
catre cora pentru o reactivare ulterioara a Contului de Client (in acord cu Politica de prelucrare a datelor 
personale privind Website-ul). 

Dupa dezactivarea Contului de Client, Clientul isi poate crea un nou Cont de Client prin initierea unui 
proces de creare cont (conform TCG), sau prin reactivarea Contului de Client dezactivat anterior (daca 
a fost dezactivat cu optiune de reactivare). 

Comenzile finalizate de Client inainte de dezactivarea Contului de Client vor fi duse la indeplinire/livrate 
de catre Vanzator, iar Clientul este obligat sa achite contravaloarea lor si orice datorii restante fata de 
Vanzator. 

(ii)     dezactivarea la notificarea emisa de cora 

In unele situatii limitate, Contul de Client poate fi dezactivat si la notificarea emisa de Vanzator, fara 
plata vreunei despagubiri fata de Client, daca respectivul Client: 

o incalca oricare din prevederile TCG si/sau ale Politicii de prelucrare a datelor personale privind 
Magazinul Online, si/sau ale Politicii de cookies privind Magazinul Online; sau 

o creeaza in Site cont/conturi de client fictiv(e), de ex. indica pentru Contul de Client adresa de 
email fictiva, sau care contine date si informatii incorecte/ neadevarate (ex. adresa de livrare 
incorecta/neadevarata); sau 

o utilizeaza Contul de Client in incercare de/in scop de frauda sau cu incalcarea prevederilor 
legale aplicabile (ex. legislatia fiscala, legislatia privind preventia spalarii banilor si combaterii 
terorismului, legislatia privind protectia datelor personale etc.); sau 

o este investigat/cercetat de autoritatile sau organele competente, pentru anumite fapte/actiuni 
ilicite sau penale, si respectiva autoritate solicita catre cora inchiderea (dezactivarea) Contului 
de Client; 

o utilizeaza Contul de Client, serviciile Site-ului/ Magazinului Online in mod abuziv, de ex. 
folosind boti/tehnologii inteligente, cu scopul supraincarcarii activitatilor/serviciului (de ex. prin 
lansarea unor comenzi repetate cu indicarea unor Adrese de livrare, sau a unor numere de 
telefon incomplete/ incorecte); sau 

o Clientul pierde controlul asupra adresei de email pe care a indicat-o la crearea Contului de 
Client si sesizeaza in acest sens Vanzatorul (in masura in care Vanzatorul are convingerea ca 
solicitarea de dezactivare a Contului de Client este formulata de adevaratul titular al Contului 
de Client). 

(2) In oricare din cazurile de mai sus, Vanzatorul va informa Clientul cu minim 3 (trei) zile calendaristice 
in prealabil asupra incetarii relatiei contractuale dintre parti cu privire la Contul de Client (inclusiv orice 
Contract la Distanta aferent) din culpa exclusiva a Clientului si cu privire la dezactivarea Contului de 
Client (ca si efect al incetarii Contractului la Distanta), fara orice alte formalitati/notificari sau interventia 
instantelor judecatoresti, si fara ca Vanzatorul sa datoreze daune/despagubiri de orice fel catre 
Clientul/Utilizatorul respectiv. 

(3) De asemenea, Vanzatorul va notifica Clientul asupra dezactivarii Contului de Client daca acesta nu il 
mai foloseste, respectiv nu mai finalizeaza cu succes o Comanda valabila din Contul de Client timp de 3 



(trei) ani (client inactiv) de la ultima logare in Contul de Client in Magazinul Online. Clientul declara prin 
acordul asupra TCG ca lipsa sa de interactiune/actiune in Contul de Client pentru o perioada de timp de 
3 (trei) ani va avea valoarea juridica a unei declaratii de incetare a relatiei contractuale dintre p arti cu 
privire la Contul de Client (inclusiv orice Contract la Distanta aferent), conferind astfel dreptul 
Vanzatorului de a dezactiva Contul de Client si de a sterge toate datele asociate acestuia, fara a 
pretinde daune/despagubiri de la Vanzator. 

(4) Prin dezactivarea Contului de Client la notificarea Vanzatorului in situatiile de mai sus, Clientul nu va 
mai putea utiliza Site-ul in format logat in Contul de Client si nu va mai putea efectua cumparaturi in 
Magazinul Online cu ajutorul respectivului Cont de Client. Dezactivarea Contului de Client va atrage si 
stergerea definitiva a tuturor datelor asociate Contului de Client. 

• 4. COMANDA ONLINE 

4.1. Descrierea Produselor  

(1) In Magazinul Online sunt afisate Produsele pe care Vanzatorul le comercializeaza prin intermediul 
Magazinului Online, in limita stocurilor disponibile si cu respectarea TCG. 

(2) Produsele oferite spre vanzare de catre Vanzator sunt insotite in Magazinul Online de Fisa 
Produsului prin care Clientul este informat asupra denumirii produsului, tipului de produs, pretului in Lei, 
eventualelor reduceri de pret, asupra descrierii, calitatilor, continutului nutritional si a ingredientelor 
Produsului (dupa caz). 

(3) Datele si informatiile din Fisa Produsului sau afisate in Site sunt pur informative, sunt neangajante 
pentru cora/partenerii cora si pot suferi modificari pana la momentul la care Clientul finalizeaza cu 
succes o Comanda. Fotografiile, filmele, desenele etc. privind Produsele afisate in Site reprezinta doar 
ilustratii furnizate in scopuri informative / de prezentare / recomandare. 

(4) Clientii sunt rugati sa citeasca Fisa fiecarui Produs pentru a-i cunoaste caracteristicile, iar pentru 
informatii complete sa verifice eticheta, ambalajul sau documentatia care insoteste Produsul la 
ridicarea/livrarea Comenzii si inainte de orice consum sau utilizare, iar, daca un Client (consumator) 
considera necesar, sa faca uz de dreptul sau de retragere din contractul la distanta, conform TCG.  

(5) Depunem eforturi permanente pentru a pastra acuratetea informatiilor si datelor in Magazinul Online. 
In situatii limitate aceste informatii pot contine diferente (de ex. o fotografie de produs poate contine 
elemente neincluse in Fisa Produsului livrat, unele specificatii ale Produsului se pot modifica de catre 
producator fara preaviz/intempestiv si in descriere pot aparea din eroare caracteristici, specificatii 
calitative sau ingrediente diferite) si cora nu va datora despagubiri/alte sume pentru astfel de situatii.  

4.2. Disponibilitatea Produselor  

(1) Produsele noastre vor fi disponibile pentru Comanda in Magazinul Online atat timp cat sunt vizibile in 
Site, dar vor fi onorate de cora in baza Comenzilor finalizate, in limita stocului nostru fizic disponibil. Din 
momentul plasarii (finalizarii) Comenzii si pana in momentul in care Comanda este pregatita pentru 
ridicare/ livrare, pot surveni modificari legate de disponibilitatea unor Produse, deoarece stocurile 
acestora nu sunt rezervate prin plasarea Comenzii, respectiv Comanda nu inseamna o reze rvare fizica 
a stocului pentru Produsele din Comanda. 

(2) Orice situatie care intervine in statusul (starea) Comenzii, de la momentul preluarii Comenzii, 
preluare Comanda, pregatire Comanda, modificare Comanda, actualizari Produse, lipsa Produs, etc.) 
este notificata Clientului printr-un mesaj tranzactional pe email-ul furnizat de Client. Totodata, 
modificarea statusului Comenzii este vizibila in Contul de Client. Este o obligatie contractuala a 
Clientului, conform TCG, sa acceseze Contul de Client pentru a afla statusul Comenzii si a decide, in 
timp util, asupra eventualelor modificari/actiuni asupra Comenzii (de ex. in caz de indisponibilitate 
Produs, Clientul poate accepta o inlocuire a Produsului; Clientul poate sa anuleze Comanda, daca 
considera ca modificarea nu este acceptabila). 

(3) In cazul in care Clientul indica optiunea sa pentru inlocuirea Produselor asupra indisponibilitatii 
carora a fost informat conform celor de mai sus, cora asigura inlocuirea cu alte Produse similare de 
calitate superioara si aflate in stoc, luand in considerare acordul Clientului pentru modificare.  



(4) In cazul in care Clientul nu indica optiunea sa pentru inlocuirea Produselor asupra indisponibilitatii 
carora a fost informat conform celor de mai sus, sau Clientul indica faptul ca nu opteaza pentru 
inlocuirea Produselor lipsa, si nici nu anuleaza Comanda conform TCG, partile sunt de acord ca 
Vanzatorul va putea denunta unilateral Contractul la distanta (Comanda) partial (privind acele Produse) 
si prin urmare nu va livra/pregati pentru ridicare Produsele lipsa si nu le va factura, livrand si facturand 
doar restul Produselor. Vanzatorul nu datoreaza despagubiri/penalitati pentru denuntare.  

(5) Fie ca ii vom livra Clientului Produsele la Adresa de livrare indicata de acesta prin Comanda, fie ca 
acesta indica in Comanda ca le ridica dintr-un Punct de Ridicare a Produselor, acestea vor fi insotite 
intotdeauna de un bon de livrare unde Clientul va regasi enumerate distinct: Produsele livrate, 
Produsele inlocuite, precum si acele Produse care nu au putut fi livrate din lipsa de stoc; doar Produsele 
livrate efectiv vor fi facturate. 

(6) In astfel de situatii (ex. modificari, denuntari partiale), se va considera ca doar Produsele livrate 
efectiv fac obiectul final al Contractului la Distanta, asa cum acestea apar enumerate in respectivul bon 
de livrare a Comenzii. De asemenea, in Contul Clientului acesta va regasi oricand istoricul informatiilor 
referitoare la Comenzi, incluzand date privind Produsele comandate si livrate, sau inlocuite, pretul platit, 
etc. 

(7) Vanzatorul va suporta intodeauna diferenta de pret rezultata in urma inlocuirii Produselor lipsa cu 
cele noi. 

(8) Daca Clientul nu opteaza pentru inlocuirea unor Produse, acestea vor fi mentionate specific pe bonul 
de livrare ca Produse nelivrate si nefacturate. 

(9) Vanzatorul va retine doar suma Produselor efectiv livrate si facturate catre Client (cand plata se face 
in numerar), respectiv va debloca imediat dupa plata contravaloarea Produselor nelivrate si nefacturate 
(daca plata s-a facut online). 

(10) Dupa deblocare, cora nu mai are niciun control sau responsabilitate cu privire la momentul la care 
banii sunt disponibilizati/transferati in contul Clientului. Banca emitenta a Clientului va avea 
responsabilitatea exlusiva de a disponibiliza/transfera suma deblocata, in contul bancar al Clientului. 
Pentru informatii in aceasta privinta, Clientul este rugat sa ia legatura cu banca emitenta a cardului 
bancar.. 

(11) Adaugarea de Produse in Cosul de Cumparaturi nu echivaleaza cu plasarea unei Comenzi. De la 
data adaugarii unor Produse in Cosul de Cumparaturi si pana la finalizarea (plasarea) Comenzii 
respective conform TCG, anumite Produse adaugate in Cosul de Cumparaturi pot deveni indisponibile. 
Clientul va fi informat in aceasta privinta prin mentiunea „Unele produse sunt epuizate in stoc” sau prin 
aplicarea pe Produs a etichetei „Indisponibil”. In acest caz, Clientul poate alege un alt Produs inlocuitor 
din Magazinul Online si ulterior sa finalizeze (plaseze) Comanda. Vanzatorul nu va f i obligat sa suporte 
costurile sau diferenta de pret rezultate dintr-o astfel de inlocuire/indisponibilitate. 

(12) Produsele si ofertele prezentate in cataloagele cora din magazinele fizice cora nu sunt in mod 
continuu accesibile Clientilor in Magazinul Online. 

4.3. Plasarea Comenzilor online 

(1) Pentru a plasa o Comanda online in Magazinul Online, Clientul va urma instructiunile afisate in Site 
si va trebui sa parcurga urmatorii pasi: 

o In pasul 1 - Sa consulte Fisa Produsului si orice detalii si informatii despre Produs disponibil in 
Site/Fisa Produsului in care este mentionata denumirea, marca, pretul perceput si principalele 
caracteristici ale Produsului, precum si eventualele avantaje comerciale. 

o In pasul 2 - Sa se autentifice in Contul de Client cu e-mail si parola, iar daca Clientul nu detine 
un Cont de Client trebuie sa isi creeze un Cont de Client si sa se autentifice, inainte de 
lansarea Comenzii. 

iii. In pasul 3 - Sa selecteze butonul “Adauga in Cos” ori de cate ori identifica Produse pe care doreste 
sa le comande imediat. In Cosul de Cumparaturi, pe fiecare linie, Clientul poate vizualiza, pentru fiecare 
Produs plasat in Cosul de Cumparaturi, urmatoarele detalii: poza, denumirea Produsului, cantitatea, 
pretul unitar cu taxe incluse, taxa de livrare (daca este cazul), subtotal cu taxe incluse, reduceri aplicate, 
valoarea totala a Comenzii. 



o In pasul 4 - Clientul va alege magazinul cora si modalitatea de livrare, prin selectarea uneia 
dintre cele 2 modalitati de livrare: 

o ridicarea din magazin - prin selectarea magazinului cora din care Clientul alege sa ridice 
Comanda dintr-un Punct de Ridicare a Produselor, si i se aloca un Interval de Timp disponibil.  

o livrarea la Adresa de livrare - prin indicarea Adresei de livrare si selectarea unui magazin cora 
din lista disponibila in Site; si i se aloca un Interval de Timp disponibil.   

o In pasul 5 - Dupa adaugarea Produselor in Cosul de Cumparaturi si apasarea butonului 
“Continua catre finalizarea comenzii”, Clientul va fi directionat in pasul 6 – Checkout-Livrare. 

     In acest pas, Clientul mai poate: (a) modifica Intervalul de Timp, putand alege un alt interval de timp 
de ridicare/livrare fata de cel alocat initial, (b) modifica Adresa de livrare si salva noua adresa in Contul 
de Client. 

o In pasul 6 - Sa selecteze modalitatea de plata: online (cu cardul bancar sau cu tichet valoric pe 
suport electronic) sau in numerar (ramburs) la livrare/ridicare si sa specifice daca doreste 
emiterea de factura pentru Comanda sa in calitate de client persoana-fizica. 

La final, dupa ce a ales modalitatea de plata, Clientul primeste in link  TCG in vigoare la data Comenzii 
respective si este informat ca prin plasarea Comenzii isi exprima acordul asupra TCG 
aplicabili.  Plasarea Comenzii se realizeaza prin apasarea butonului “Plaseaza Comanda”. 

In functie de modalitatea de plata aleasa de Client: 

o daca Clientul a ales plata online cu cardul bancar / tichet valoric pe suport electronic - Clientul 
va fi directionat catre pagina de procesare a platilor securizata, operata de procesatorul de 
plati, partener cora. In aceasta pagina de procesare plati securizata, Clientul va trebui sa indice 
datele pentru plata: numele titularului si numarul cardului bancar/suportului electronic, data 
expirarii (luna si anul), codul de securitate si va selecta butonul “Platesc in siguranta”; in pagina 
procesatorului de plati Clientul poate salva datele cardului bancar pentru o utilizare viitoare mai 
rapida. Prin accesarea butonului „Platesc in siguranta” si efectuarea platii, Comanda se 
considera finalizata. 

o daca Clientul alege plata ramburs (in numerar) – Comanda se considera plasata (efectuata) 
prin apasarea butonului „Plaseaza o comanda” si finalizarea platii Comenzii se va efectua in 
momentul achitarii de Client in numerar a sumei facturate de cora, catre reprezentantul firmei 
de curierat sau reprezentantului cora (la ridicarea din magazinul fizic cora, sau la livrarea 
Produselor la Adresa de livrare).  

Inainte de alegerea modalitatii de plata in pasul 6, Vanzatorul recomanda Clientului sa ve rifice detaliile 
Comenzii: valoare Comanda, hipermarketul/magazinul cora Urban selectat, tip de livrare, interval de 
timp de livrare si modalitatea de plata. 

Daca oricare din aceste informatii sunt incorecte, si Clientul a plasat Comanda, Vanzatorul recomanda 
Clientului ca acesta sa revina in pasii anteriori pentru a actualiza datele si numai ulterior sa selecteze 
butonul “Platesc in siguranta”, care implica o obligatie de plata pentru Client. 

vii. Dupa plasarea Comenzii sau dupa ce datele bancare au fost verificate de procesatorul de plati, 
Clientul primeste pe adresa de email asociata Contului de Client un mesaj de confirmare a inregistrarii 
Comenzii. In Contul de Client se va inregistrata Comanda cu status “Comanda noua” (daca a fost 
achitata cu plata online) sau “Comanda noua/Plata in curs de confirmare” (daca Clientul a ales se faca 
plata in numerar la ridicare/livrare). 

o Optional, Clientul poate sa selecteze diverse Produse in Lista de dorinte, prin apasarea 
butonului “Adauga in Lista mea de dorinte”, ori de cate ori identifica Produse pe care 
intentioneaza sa le comande ulterior. Astfel, Produsele sunt adaugate in sectiunea "Lista mea 
de dorinte", din Contul Clientului, si pot fi ulterior adaugate de Client in Cosul de Cumparaturi. 
Plasarea Produselor in sectiunea "Lista mea de dorinte" nu inseamna plasarea unei Comenzi 
pentru Produsele respective. 

(2) Comenzile vor fi considerate acceptate de cora la data transmiterii catre Client a email -ului de 
confirmare a inregistrarii Comenzii. 

(3) Dupa confirmarea inregistrarii Comenzii transmise catre Client, respectiv in Contul Clientului, se vor 
comunica/afisa urmatoarele informatii: 



o nume, numar comanda, data comanda, total comanda, data livrare; 
o metoda de plata; 
o adresa de livrare/punct ridicare; 
o articole, cantitate; 
o sub-total/ total pret, si taxa de livrare. 

(4) Confirmarea inregistrarii Comenzii nu garanteaza ca Vanzatorul va livra intotdeauna toate Produsele 
din Comanda inregistrata. In anumite situatii, unele Produse pot deveni, din motive obiective, 
indisponibile intre momentul Comenzii si momentul transmiterii email-ului de confirmare a inregistrarii 
Comenzii, sau pana la pregatirea pentru livrarea efectiva . In acest caz, Vanzatorul va informa Clientul si 
va oferi acestuia posibillitatea de a inlocui Produsele lipsa sau va denunta (partial) Contractul (Comanda 
respectiva) si va returna/nu va incasa contravaloarea Produselor care nu se pot livra, conform sub -
sectiunii 4.2 de mai sus. 

(5) Prin TCG, Clientul si Vanzatorul convin asupra utilizarii adresei de email (casutei de email) furnizate 
de Client la crearea Contului de Client pentru comunicari privind executarea relatiei dintre parti, inclusiv 
privind Contractul la Distanta, Contul de Client, Comenzile (ex. trimitere notificari, confirmari).  

4.4. Alte aspecte privind plasarea Comenzilor online 

(1) Pentru comenzile lansate prin Magazinul Online, pragul minim este de 50 lei cu TVA (valoarea 
Produselor cu TVA), atat pentru situatia in care Clientul opteaza pentru ridicarea Produselor de la 
Punctele de Ridicare din Magazin, cat si atunci cand acesta opteaza pentru livrarea Produselor la 
Adresa de livrare. Pentru serviciul de livrare, limita este de 100kg/Comanda, din care maxim 36l apa, 
iar taxa de livrare este de 20 lei. 

(2) Daca Clientul nu indeplineste aceste conditii (prag minim/limita kg, limita volum, etc.), Vanzatorul nu 
este obligat sa execute Contractul la Distanta/Comanda al carui/carei pret final datorat de Client nu este 
de cel putin 50 de lei (excluzand orice Hiperoferte, vouchere, reduceri, etc.) sau nu respecta limitele 
maxime de kg/volum, si nu va datora daune/prejudicii pentru neexecutarea respectivei Comenzi.  

(3) Prin plasarea unei Comenzi, Clientul confirma ca a analizat prealabil TCG, preturile, descrierea 
caracteristicilor si specificatiilor calitative/ nutritive si tehnice ale Produselor, astfel cum au fost furnizate 
in Magazinul Online, si a acceptat integral toate aceste elemente, fara ca drepturile de care dispune 
potrivit legislatiei privind protectia consumatorilor sa fie afectate in vreun fel (ex. dreptul de retragere din 
contractul la distanta, dreptul la garantie, etc.). 

4.5. Modificarea sau anularea Comenzii 

(1) Pana la finalizarea Comenzii, Clientul are posibilitatea sa modifice cantitatile sau tipul Produselor, sa 
stearga toate sau o parte din Produsele adaugate in Cosul de Cumparaturi sau sa adauge in acesta 
Produse noi. Dupa trimiterea catre Client a emailului de confirmare a inregistrarii Comenzii, Clientul nu 
mai poate opera unilateral nicio modificare a Comenzii, dar Clientul poate plasa o noua Comanda. 

(2) Dupa plasarea unei Comenzi in Magazinul Online, Clientul se poate razgandi si anula respectiva 
Comanda, direct din Contul de Client (cat timp are activ butonul de Anulare comanda) sau apeland 
serviciul de Call Center cora, conform programului afisat in Site, la numarul numar de telefon 0374 400 
100 (daca Clientului nu ii mai apare activ butonul Anulare comanda in Contul de Client).  

(3) Pentru pregatirea oricarei Comenzi, Vanzatorul aloca costuri si resurse, iar anularea intarziata a 
Comenzii poate aduce prejudicii Vanzatorului. Pentru acest motiv, Clientul este obligat sa formuleze si 
sa comunice Vanzatorului cererea de anulare a Comenzii, cel tarziu: 

o pana in ziua livrarii, si cel mai tarziu pana la preluarea de catre curier a Comenzii - pentru 
livrarile la Adresa de livrare; 

o pana la sfarsitul programului de lucru al Punctului de Ridicare a Produselor.  

(4) Vanzatorul va procesa cererea Clientului de anulare Comanda in cel mai scurt timp de la primire si 
va trimite ulterior acestuia un e-mail de confirmare a anularii Comenzii. Clientul este rugat sa ne 
contacteze imediat daca nu primeste acest email de confirmare a anularii Comenzii.  



(5) Exista cateva situatii exceptionale, in care chiar Vanzatorul poate denunta unilateral (integral sau 
partial) Contractul la Distanta cu privire la o Comanda (asa-numita anulare a Comenzii), respectiv:  

o daca Clientul a comandat cantitati mai mari de Produse decat cele permise conform TCG - 
aceasta inseamna ca prin efectul denuntarii, Vanzatorul nu mai executa Comanda respectiva 
(nu va livra Produsele si nu ii va mai fi datorat pretul acestora);  

o in cazul in care, din diverse motive, Clientul nu se prezinta pentru ridicarea acesteia din 
Punctul de Ridicare a Produselor pana la sfarsitul programului de lucru al magazinului cora 
respectiv, sau refuza Comanda in momentul livrarii de catre curier / ridicarii acesteia din 
Punctul de Ridicare a Produselor,; aceasta inseamna ca prin efectul denuntarii, Vanzatorul nu 
mai este obligat sa execute Comanda respectiva si nu ii va mai fi datorat pretul; 

iii. in cazul in care datele cardului bancar al Clientului nu sunt acceptate de catre banca emitenta a 
cardului/ de procesare a tranzactiei, pentru platile online; aceasta inseamna ca prin efectul denuntarii, 
Vanzatorul nu mai este obligat sa execute Comanda respectiva si nu ii va mai fi datorat pretul;  

o daca, atunci cand Clientul se prezinta in Punctul de Ridicare al Produselor este informat ca 
sunt mai multe Produse lipsa din Comanda, si acesta nu doreste inlocuirea Produselor, caz in 
care Vanzatorul va denunta unilateral Contractul la Distanta aferent Comenzii respective – 
aceasta inseamna ca prin efectul denuntarii, Vanzatorul nu va mai livra Produsele lipsa si 
pretul va fi diminuat in mod corespunzator; 

o in cazuri exceptionale (ex. sisteme informatice nefunctionale, calamitate naturala, incendiu, 
epidemie, eveniment extern imprevizibil etc.), Vanzatorul se poate afla in imposibilitate 
obiectiva de a livra Clientului Comanda in Intervalul de timp ales de acesta; daca trec mai mult 
de 3 zile de la data aleasa de Client pentru livrare, fara ca Vanzatorul sa reuseasca stabilirea 
de comun acord cu Clientul a unui alt Interval de timp de livrare, atunci Vanzatorul va fi nevoit 
sa denunte unilateral Contractul la Distanta aferent Comenzii respective - aceasta inseamna ca 
prin efectul denuntarii, Vanzatorul nu va mai executa Comanda respectiva (nu va mai livra 
Produsele si nu ii va fi datorat pretul acestora). 

In oricare dintre cazurile de mai sus, Clientul va primi de la Vanzator un e-mail privind efectele 
denuntarii (anularea Comenzii). 

Denuntarea Contractului la Distanta (asa-numita anulare a Comenzii) va insemna incetarea totala sau 
partiala a Contractului la Distanta/ Comenzii si ca respectivul Client nu mai datoreaza contravaloarea 
Produselor /Produselor care nu se mai livreaza din Comanda respectiva si Vanzatorul nu mai este tinut 
sa livreze/furnizeze (toate) Produsele din Comanda respectiva. Vanzatorul nu va datora 
penalitati/despagubiri pentru denuntarea unilaterala. Toate avantajele comerciale utilizate in Comanda 
anulata se intorc Clientului, iar avantajele comerciale care ar fi fost obtinute in urma Comenzii nu se mai 
acorda. 

Dupa denuntare (anularea Comenzii) conform celor de mai sus, Vanzatorul va restitui Clientului sumele 
de bani achitate deja ca si pret al Produselor in privinta carora Contractul a fost denuntat (respectiv 
pentru toate Produsele, daca denuntarea a efectat intreaga Comanda, sau doar partial – pentru 
Produsele care nu se mai livreaza) conform prevederilor din sub-sectiunea 5.2 de mai jos “Rambursarea 
sumelor achitate online”. 

Pentru orice detalii disponibile privind plasarea, modificarea, denuntarea Contractului la Distanta privind 
o Comanda (anularea Comenzilor) si/sau plata pretului Produselor, Clientul poate contacta direct 
Vanzatorul la numarul de telefon 0374 400 100 sau prin e-mail, la adresa: comenzionline@cora.ro. 

4.6. Comenzile B2B (cora Pro) 

(1) Clientul si Vanzatorul declara si accepta prin acceptul asupra TCG ca orice Comanda online plasata 
de Client: (i) fiind autentificat in contul de client-persoana juridica (coraPro), sau (ii) prin solicitarea 
prealabila a emiterii unei facturi fiscale pe persoana-juridica, desi comanda este plasata dintr-un Cont 
de Client de persoana fizica, va reprezenta, va fi considerata si va fi tratata ca o comanda online lansata 
pe persoana-juridica. In acest caz, acesti TCG nu vor fi aplicabili, chiar daca Comanda este lansata prin 
Contul de Client creat anterior pe persoana fizica. 

(2) Contractul dintre persoana juridica (pe care Clientul o reprezinta ca si imputernicit/reprezentant) si 
Vanzator pentru Comanda online respectiva va fi guvernat de termenii si conditiile aplicabile serviciul ui 
B2B - coraPro, disponibile aici, considerandu-se ca este incheiat la data confirmarii de catre cora a 
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inregistrarii Comenzii sau la data la care Clientul indica in Contul de Client emiterea facturii pe 
persoana-juridica (dupa caz). 

4.7. Serviciul coraExpress 

Clientul poate face cumparaturi prin accesarea serviciului coraEpress care este disponibil pentru livrari 
din toate hipermarketurile cora si magazinele coraUrban. Serviciul coraExpress extinde accesul la 
cumparaturi online, prin comenzi din aplicatiile Glovo, Bringo  si  Tazz by eMag. Contractele la distanta 
cu acesti parteneri cora vor fi guvernate de termenii si conditiile indicate pe platformele/aplicatiile 
partenerilor. 

• 5. MODALITATI DE PLATA SI PRETURI 

5.1. Modalitati de plata 

(1) Vanzatorul accepta 2 (doua) modalitati de plata pentru achizitiile efectuate de Clienti in Magazinul 
Online:  

o plata online cu: 

▪ cardul bancar; 

▪ tichete de masa si tichete cadou pe suport electronic - cu plata integrala; 
o plata in numerar la livrare. 

(2) Pentru platile online Clientul este rugat sa citeasca cu atentie si sa analizeze, inainte de a valida 
orice plata, termenii si conditiile privind serviciile de procesare plati ale furnizorului de plati online si sa 
utilizeze aceste servicii doar daca este de acord cu respectivii termeni. Cora nu are niciun control sau 
responabilitate cu privire la termenii furnizorului de plati online. 

(3) Pentru platile online plata trebuie sa fie realizata integral cu cardul bancar sau integral cu tichete de 
masa / cadou pe suport electronic (ex. nu se accepta plata partial cu card bancar si partial cu tichete de 
masa/cadou). Pentru plata in numerar, plata trebuie sa fie realizata integral cu numerar (ex. nu  se 
accepta plata partial cu numerar si partial cu card bancar). 

(4) Interdictiile /restrictiile privind utilizarea tichetelor de masa/cadou pe suport electronic, inclusiv cele 
prevazute de legislatia relevanta (ex. tipul produselor care pot fi achizitionate, interdictia de a fi utilizate 
pentru achizitionarea de tigari sau de produse alcoolice) se aplica deopotriva si in Magazinul Online si 
prin utilizarea tichetelor Clientul isi asuma obligatia de a respecta toate conditiile privind utilizarea 
tichetelor valorice. 

(5) Daca Clientul alege plata online cu cardul bancar(de ex. Visa Classic/Electron, MasterCard, 
Maestro), pentru finalizarea si validarea platii, Clientul va fi directionat catre o pagina de procesare a 
platilor securizata. Sunt acceptate toate tipurile de carduri emise de banci romanesti si straine sub 
siglele VISA si MasterCard cu conditia ca bancile emitente sa fi activat pentru acestea optiunea de plata 
online. Cora a activat serviciul de plata electronica 3D Secure. Daca acest serviciu nu este inca activat 
pentru cardul dvs, va recomandam sa va adresati bancii emitente pentru a-l activa. 

(6) Daca Clientul alege plata in numerar,finalizarea platii va fi considerata efectuata in momentul 
achitarii sumei datorate de Client catre reprezentantul firmei de curierat, respectiv catre reprezentantul 
cora in cazul ridicarii Produselor de la Punctul de Ridicare din magazininul cora. Plata in numerar nu va 
putea depasi plafoanele prevazute in Legea nr. 70/2015 pentru intarirea disciplinei financiare privin d 
operatiunile de incasari si plati in numerar sau orice restrictii la platile in numerar impuse prin alte acte 
normativ aplicabile.   

(7) Vanzatorul nu solicita si nu stocheaza niciun fel de informatii referitoare la cardul bancar al Clientului, 
acestea fiind procesate direct prin intermediul sistemelor/platformei securizate de plati ale/a furnizorului 
de servicii de plati online. Procesatorul de carduri bancare agreat de Vanzator are dreptul de a 
accesa/vizualiza datele/documentele, generate in urma unei Comenzi emise, Comenzi anulate 
necesare pentru a analiza si procesa oricare Tranzactie initiata de Client.  

(8) Tranzactiile prin plata online efectuate de Clienti prin Magazinul Online vor fi efectuate in mod 
securizat, procesatorul de plati al Vanzatorului fiind obligat sa asigure securitatea oricarei Tranzactii si 
sa protejeze datele si informatiile personale asociate acelor Tranzactii.  
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(9) Clientul garanteaza Vanzatorului ca orice plata efectuata in Magazinul Online este efectuata din 
fonduri obtinute licit si ca prin aceasta plata nu incalca nicio prevedere legala aplicabila (inclusiv, 
legislatia privind preventia spalarii banilor si combaterii terorismului). Vanzatorul isi rezerva dreptul de a 
suspenda/denunta unilateral/anula orice Comanda/Contract la distanta sau livrare, sau chiar de a inceta 
TCG (inclusiv prin dezactivarea Contului de Client) daca are suspiciuni ca plata efectuata de Client/pe 
care Clientul intentioneaza sa o efectueze este ilegala (incalca orice prevedere legala) sau frauduloasa.  

(10) Clientul are posibilitatea de a salva datele cardurilor bancare/ tichetelor valorice pe suport 
electronic in sistemul de plati al MobilPay din Contul de Client la sectiunea “Metode de plata”, pentru a 
putea fi utilizate facil de catre Client la tranzactii viitoare in Magazinul Online. Vanzatorul nu va avea 
acces la aceste date privind cardurile bancare/tichetele valorice ale Clientului, acestea fiind procesate si 
pastrate exclusiv de furnizorul de servicii de plati online. 

(11) Datele stocate in sistemele securizate ale procesatorului de plati vor fi considerate drept dovezi ale 
comunicatiilor si ale Tranzactiilor efectuate intre parti. 

5.2. Preturi. HiperOferte 

(3) Pretul de vanzare al Produselor este cel in vigoare la momentul plasarii Comenzii, si este  exprimat in 
LEI (RON); preturile sunt indicate cu TVA. Preturile per unitate de masura (litru, kilogram) sunt 
determinate pentru anumite Produse prin impartirea valorii Produsului la greutatea neta a acestuia.  

(4) Cotele de TVA aplicabile sunt cele aflate in vigoare la data de livrare a Produselor catre Client. In 
cazul in care intervin schimbari legislative, diferentele care rezulta in urma modificarii cotelor de TVA vor 
fi dupa caz, retinute sau restituite Clientului de catre Vanzator. 

(5) Preturile barate si afisate pe Site semnifica pretul (cu TVA inclus) pentru Produsele care fac parte 
dintr-o campanie de reducere de pret / HiperOferta cora. Acestea reprezinta Pretul de referinta aplicabil 
la data plasarii Comenzii. In aceste situatii, Clientul va plati pretul promotional afisat. 

(6) In situatia in care Clientul sesizeaza orice diferente intre pretul afisat in Magazinul Online si pretul 
mentionat in confirmarea Comenzii, sau pretul afisat pe bonul de livrare, Clientul este rugat sa ne 
contacteze imediat pentru solutionarea de catre Vanzator a unor astfel de neconcordante la adresa de 
email comenzionline@cora.ro. 

5.3 Facturare si plata 

(1) Bonul fiscal (la platile in numerar), bonul de livrare se livrarele ilatalvor fi eliberate pentru f iecare 
Comanda in parte si vor insoti Produsele livrate/predate Clientului. 

(2) Vanzatorul va emite factura fiscala aferenta Produselor livrate/predate, in format electronic cu datele 
de facturare salvate in Contul de Client; factura va fi trimisa pe email  sau va putea fi descarcata din 
Contul de Client, dupa data livrarii/predarii Produselor catre Client. 

(3) Plata pretului Produselor livrate/predate se va considera efectuata, dupa cum urmeaza:  

o in cazul platii prin card bancar/tichete, plata va fi considerata efectuata la data la care 
procesatorul de plati al Vanzatorului va debita contul curent al Clientului aferent cardului 
bancar/contul aferent tichetului pe suport electronic cu sumele reprezentand contravaloarea 
Produselor livrate; 

o in cazul platii in numerar, plata se va considera efectuata in momentul in care Vanzatorul va 
primi in numerar sumele reprezentand contravaloarea integrala a Produselor si, dupa caz, taxa 
de livrare (daca exista), la ridicarea din magazinul cora/ livrarea la Adresa de livrare. 

5.4. Alte costuri/ taxe 

(1) Costuri bancare asociate Tranzactiilor: 

Pentru vanzarea Produselor in Magazinul Online Vanzatorul utilizeaza preturile doar in Lei si nu aplica 
niciun comision sau suprataxa/taxa suplimentara pentru Tranzactiile aferente Comenzilor. In cazul unor 
plati online, Clientul poate fi obligat sa suporte unele comisioane de schimb valutar/ transfer pe care le 
impune banca emitenta a cardului/ instrumentului de plata online pe care Clientul alege sa il foloseasca. 



In acest caz, Vanzatorul nu va fi responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Client, 
incluzand dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutara aplicate de catre banca/institutia 
emitenta a cardului/instrumentului de plata, in cazul in care moneda de emitere a acestuia difera de LEI. 
Responsabilitatea pentru aceasta alegere a cardului/instrumentului de plata sau pentru aceasta actiune 
o poarta numai Clientul. 

(2) Taxa de timbru verde/alte taxe de mediu: 

In conditiile prevazute de legislatia privind protectia mediului sau legislatia privind valorificarea 
deseurilor, aplicabila, pretul anumitor Produse comercializate in Magazinul Online poate include Taxa 
de Timbru verde/alte taxe de mediu. La data acestor TCG, urmatoarele taxe sunt aplicabile:  

o Taxa de timbru verde – pentru Produsele electronice de joasa tensiune afisate pe Site, Taxa 
de timbru verde reprezinta o taxa aplicata echipamentelor electrice si electronice (DEEE), 
destinata sa acopere costurile colectarii, tratarii si eliminarii deseurilor de echipamente electrice 
si electronice conform cerintelor legislatiei de protectie a mediului. Platind aceasta suma/taxa 
inclusa in pretul Produselor, Clientul (consumator) contribuie direct la protejarea mediului 
inconjurator, stiind cat va costa produsul cumparat, si cat va costa colectarea si reciclarea lui. 

(3) Alte taxe/costuri: 

In cazul in care Clientul nu isi respecta angajamentul de ridicare a Produselor de la Punctul de Ridicare 
in Intervalul de timp indicat/sau obligatia de preluare a Produselor de la livrator (inclusiv cand aceasta 
se datoreaza unor motive independente de Vanzator, ex. indicarea unei Adrese de livrare 
incomplete/incorecte/inexistente, etc.), Vanzatorul are dreptul de a percepe si Clientul va suporta o taxa 
de prelucrare a Comenzii in valoare de 25 lei, care poate fi retinuta de drept de catre Vanzator. 
Vanzatorul isi rezerva dreptul de a aplica sau nu Clientului aceasta taxa de prelucrare a Comenzii.  

(4) Vanzatorul poate percepe o taxa de livrare a Produselor pentru livrarile la Adresa de livrare; taxa de 
livrare va fi mentionata in Website. Vanzatorul poate sa ofere livrarea gratuita a Comenzilor care 
depasesc o anumita valoare sau care contin anumite Produse, indiferent de valoarea totala a Comenzii, 
conform informatiilor afisate in Site. Taxa de livrare va fi afisata atat in momentul plasarii Comenzii, cat 
si dupa finalizarea acesteia. La momentul prezentei versiuni a TCG Vanzatorul nu percepe taxa de 
livrare daca Clientul alege sa ridice Produsele din magazinele cora. 

(5) Clientul nu poate cere rambursarea costului direct legat de returnarea Produselor, pe care il va 
suporta direct, daca decide sa isi exercite dreptul de retragere conform acestor TCG cu privire la 
Produse achizitionate. 

5.5. Rambursarea unor sume achitate pentru Comenzile online  

(1) In cazul rambursarii contravalorii Produselor indisponibile sau ca urmare a anularii/denuntarii unei 
Comenzi achitate online cu cardul bancar, suma achitata de Client va fi deblocata de Vanzator imediat 
dupa ce se naste obligatia de restituire a Vanzatorului. Dupa deblocare, exclusiv banca emitenta a 
cardului bancar/emitentul instrumentului de plata a Clientului va avea responsabilitatea de a 
disponibiliza/ transfera  sumele de bani deblocate de Vanzator, in contul bancar al Clientului.   

(2) Astfel, pentru detalii si informatii in aceasta privinta, Clientul este rugat sa contacteze banca emitenta 
a cardului bancar/emitentul instrumentului de plata Conform legislatiei in vigoare, doar titularul contului 
bancar poate solicita aceste informatii.  

(3) Conform legislatiei in vigoare banca/institutia de plata poate opera tranzactia de rambursare in 
maxim 30 de zile de la momentul efectuarii acesteia. Vanzatorul va asigura tot suportul disponibil in 
solutionarea unor astfel de situatii, dar nu va avea nicio raspundere pentru virarea/transferul sumelor de 
catre banca. 

• 6. LIVRAREA PRODUSELOR 

6.1. Metode de livrare. Interval de timp 

(1) Clientul are posibilitatea de a opta pentru urmatoarele metode de livrare a Produselor comandate: 



o RIDICARE din Punctele de Ridicare a Produselor (detalii in sub-sectiunea 6.3 de mai jos); 
o LIVRARE la Adresa de livrare (detalii in sub-sectiunea 6.4 de mai jos); 
o LIVRARE prin serviciul coraExpress (detalii in sub-sectiunea 6.5 de mai jos). 

(2) Intervalele de timp de livrare pot fi vizualizate de Client in momentul in care plaseaza o Comanda pe 
Site, acestea fiind afisate pentru o perioada de 7 (sapte) zile si sunt actualizate zilnic. In cazu l in care 
toate intervalele afisate apar ca fiind „indisponibile” inseamna ca acestea sunt ocupate la capacitate 
maxima, in perioada afisata. 

(3) Intervalul de timp nu este sub controlul exclusiv al Vanzatorului, astfel incat Intervalul de timp este 
indicat cu titlu estimativ si Vanzatorul nu garanteaza efectuarea livrarii unei Comenzi cu respectarea 
intocmai a Intervalului orar indicat. 

(4) In orice caz, Vanzatorul asigura Clientul ca face eforturi pentru marirea capacitatii de livrare de la o 
zi la alta si ca deschide noi intervale in fiecare zi. De asemenea, in cazul in care anumiti Clienti 
anuleaza Comanda sau nu finalizeaza o Comanda, se pot elibera intervale noi si acest lucru va fi 
evidentiat in Site. 

(5) In cazul Produselor achizitionate care nu au fost ridicate de catre Client din magazinul cora pana la 
sfarsitul programului de lucru al magazinului/ nu au fost receptionate de Client la Adresa de livrare in 
Intervalul de timp mentionat in confirmarea inregistrarii Comenzii, Vanzatorul isi rezerva drep tul sa 
denunte unilateral Contractul la Distanta pentru respectiva Comanda (sa denunte Contractul la Distanta 
(Comanda)). Alternativ, Vanzatorul are dreptul sa propuna Clientului, telefonic, o alta data de 
livrare/ridicare; daca partile nu reusesc sa stabileasca de comun acord un alt interval de livrare in 
urmatoarele 3 zile ulterioare expirarii Intervalul de timp initial, atunci Vanzatorul va fi nevoit sa denunte 
unilateral Contractul la Distanta aferent Comenzii respective (asa-numita anulare a Comenzii), fara a 
datora Clientului despagubiri sau alte taxe pentru denuntare. 

(6) In cazul denuntarii, Vanzatorul nu va fi obligat la livrare/predare si nu ii va fi datorat pretul acestora, 
iar suma eventual platita on-line de catre Client va fi deblocata de Vanzator in contul Clientului, urmand 
ca banca emitenta a contului bancar/institutia de plata emitenta a instrumentului de plata a Clientului sa 
proceseze acest transfer catre Client. Vanzatorul poate percepe o taxa de prelucrare a Comenzii 
mentionata la sub-sectiunea 5.4 de mai sus. 

6.2. Receptia/livrarea Produselor 

(1) Pentru moment, receptia partiala a Comenzii cu ridicare din magazine cora/ livrate la Adresa de 
livrare nu este posibila. Odata inregistrata Comanda, aceasta va fi pregatita si livrata de catre Vanzator 
in conditiile prezentelor TCG. Clientul poate insa anula Comanda dupa inregistrarea acesteia, in 
conditiile mentionate la sub-sectiunea 4.5 din acesti TCG. 

(2) Livrarea se va considera a fi efectuata de catre Vanzator in momentul ridicarii de catre Client din 
Punctele de Ridicare Produse/momentul predarii Produselor la Adresa de livrare. 

(3) Clientul are obligatia de a verifica corectitudinea informatiilor furnizate cu privire la Punctul de 
Ridicare / Adresa de livrare, anterior validarii si plasarii Comenzii. In cazul in care datele de livrare 
furnizate de Client contin anumite erori (ex. strada, numar strada, bloc, numar, etaj, persoana de 
contact, numar de telefon gresit), Vanzatorul nu va fi facut responsabil pentru imposibilitatea livrarii 
Comenzii (ex. la adresa indicata de Client). 

(4) In momentul ridicarii/receptiei Comenzii, Clientul este obligat sa se asigure ca Produsele: (i) nu 
prezinta nicio degradare/ deteriorare vizibila, iar continutul livrat este conform Comenzii efectuate 
(cantitate, natura produselor, etc.) si (ii) nu reprezinta lipsuri cantitative (numar de unitati/articole, etc.). 
Dupa finalizarea livrarii (ridicarea/receptia Produselor, dupa caz), Clientul devine responsabil pentru 
Produse, pentru conservarea, integritatea, calitatea, paza juridica si pierderea/distrugerea acestora. 

(5) Daca Clientul constata la data receptiei /livrarii la Adresa de livrare lipsa unui articol dintre Produsele 
comandate fata de cele mentionate in Comenda inregistrata, sau unele neconformitati/defec te aparente 
ale Produsului, Clientul va trebui sa semnaleze Vanzatorului aceasta situatie: (i) la data (momentul) 
receptiei Produselor in Punctul de Ridicare din magazinul cora/ la Adresa de livrare, in prezenta 
reprezentantului cora/curierului, sau ulterior (ii) prin email la comenzionline@cora.ro, dar doar cel mult 
in 3 (trei) zile lucratoare de la data ridicarii/livrarii Produselor.   
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(6) Clientul va transmite prin email Vanzatorului si unele dovezi care sustin  cererea/reclamatia acestuia 
(de ex. poze a Produsului defect/neconform). Vanzatorul va analiza solicitarea/reclamatia si va incerca 
sa identifice impreuna cu Clientul o cale de a solutiona aceste situatii/ cereri.  

(7) Dupa acest interval de timp conform paragraf (5), orice reclamatie sau sesizare a Clientului cu privire 
la orice lipsuri/defecte aparente sau lipsuri cantitative ale Produselor din Comanda livrata nu va mai fi 
luata in considerare. 

(8) Vanzatorul depune eforturi mari sa raspunda cererilor si reclamatiilor privind receptia/livrarea 
Produselor intr-un termen rezonabil de 5 (cinci) zile lucratoare de la primirea acestora. In cazul in care 
pentru raspuns cora mai are nevoie de clarificari sau alte investigatii, vom putea prelungi termenul de 
raspuns, dar nu mai mult de 15 de zile calendaristice. 

(9) In temeiul dispozitiilor Legii nr. 349 / 2002, respectiv cele ale Legii nr. 61 / 1991, vanzarea sau 
furnizarea de bauturi alcoolice si tigari minorilor este interzisa. Astfel, Vanzatorul isi rezerva dreptul de a 
verifica prin reprezentantul cora / firmei de curierat - varsta Clientului-cumparator care efectueaza 
receptia Produselor alcoolice si tigari si de a nu preda Produsele respective acestor persoane. In cazul 
in care nu poate finaliza livrarea pentru acest motiv, cora va putea denunta unilateral contractul 
(comanda) respectiva cu privire la respectivele produse, nu va mai fi tinut de obligatia de a le furniza iar 
pretul aferent lor nu va mai fi datora, cora urmand a reglementa si situatia platii, conform prevederilor 
TCG cu privire la denuntarea unui contract la distanta (comenzi). 

6.3. Ridicarea din Punctele de Receptie a Produselor 

(1) Produsele comandate din Magazinul Online pot fi ridicate de catre Clienti din Punctele de Ridicare 
Produse din Bucuresti sau din tara (e. locuri special delimitate in incintele magazinelor cora) 
semnalizate ca active in acest sens. 

(2) Lista Punctelor de Ridicare a Produselor active a fiecarui magazin cora din Bucuresti sau din tara 
poate fi consultata si accesata pe Site (in coltul dreapta sus al Site-ului). Vanzatorul va actualiza 
periodic in Site lista Punctelor de Ridicare Produse. 

(3) Receptia de la Punctele de Ridicare Produse se va realiza in baza numarului de comanda 
comunicat/alocat Clientului in mesajul de confirmare a inregistrarii Comenzii la adresa de e-mail a 
acestuia. 

(4) Eventualele probleme, lipsuri sau defecte aparente ale Produselor sau orice lipsuri cantitative din 
Comanda Clientului (lipsa articole, numar mai mic de articole etc.) constatate de acesta in momentul 
receptiei Produselor in magazinele cora: (i) vor fi mentionate in scris olograf pe bonul de livrare in 
magazin sau, dupa caz, (ii) Clientul va trimite un e-mail pe comenzionline@cora.ro cu privire la aceasta 
situatie, intr-un interval de maxim 3 (trei) zile lucratoare de la primirea Produselor, pentru a putea fi luate 
in considerare si solutionata de catre Vanzator. Dupa acest interval de timp orice reclamatie sau 
sesizare a Clientului cu privire la orice lipsuri/defecte aparente sau lipsuri cantitative ale Produselor din 
Comanda livrata nu va mai fi luata in considerare. Clientul va transmite prin email Vanzatorului si unele 
dovezi care sustin cererea/reclamatia acestuia (de ex. poze a Produsului defect/neconform). 

6.4. Livrare la Adresa de livrare 

(1) Produsele comandate de Client vor fi livrate la Adresa de livrare indicata de catre acesta in procesul 
de Comanda conform TCG. 

(2) Cora asigura livrarea Produselor in Bucuresti sau in alte locatii din tara indicate in Site. Clientul poate 
vizualiza in Site harta magazinelor noastre, actualizata periodic, si isi poate seta geolocatia pentru a 
verifica care este cel mai apropiat magazin cora pentru livrarile la Adresa de liv rare indicate de acesta in 
Comanda. 

(3) La solicitarea curierului/persoanei care asigura livrarea, Clientul trebuie sa comunice numarul de 
comanda si sa achite integral pretul Produselor, in numerar, daca a optat pentru plata la livrare.  

(4) In cazul in care Clientul se afla in imposibilitatea receptionarii personale a Comenzii, aceasta va fi 
lasata la adresa precizata doar unei persoane cu varsta mai mare de 18 ani si doar in cazul comunicarii 
catre curier, a numarului Comenzii si a efectuarii integrale a platii pretului (daca a optat pentru plata la 
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livrare). Comanda va fi considerata livrata la data predarii catre persoana imputernicita (sub rezerva 
platii integrale a pretului conform celor de mai sus). 

(5) Clientul trebuie sa se asigure ca poate receptiona Comanda efectuata in Magazinul Online si 
accesul curierului la Adresa de livrare. In cazul in care curierul nu poate avea acces la Adresa de livrare 
indicata in Comanda, din motive in afara controlului sau exclusiv (ex. furnizare date incomplete, blocar e 
acces), Vanzatorul va fi nevoit sa denunte unilateral Contractul la Distanta aferent Comenzii respective 
(asa-numita anulare a Comenzii), fara a datora Clientului despagubiri sau alte taxe pentru denuntare.  

(6) Livrarea se considera a fi indeplinita de catre Vanzator la momentul predarii de catre 
curier/reprezentantul cora catre Client/ persoana indicata de catre Client pentru livrare, la Adresa de 
livrare, in schimbul platii pretului. 

(7) Daca un articol/Produs s-a deteriorat in cursul transportului, Produsele respective (i) vor fi 
mentionate in scris olograf pe bonul de livrare predat de curier sau, dupa caz, (ii) Clientul va trimite  un 
e-mail pe comenzionline@cora.ro cu privire la aceasta situatie, intr-un interval de maxim 3 (trei) zile 
lucratoare de la primirea Produselor, pentru a putea fi luate in considerare si solutionata de catre 
Vanzator. Dupa acest interval de timp orice reclamatie sau sesizare a Clientului cu privire la orice 
lipsuri/defecte aparente sau lipsuri cantitative ale Produselor din Comanda livrata nu va mai fi luata in 
considerare. Clientul va transmite prin email Vanzatorului si unele dovezi care sustin cererea/reclamatia 
acestuia (de ex. poze a Produsului defect/neconform). 

(8) Serviciul „Ridicare gratuita produs vechi 

Vanzatorul informeaza Clientul ca potrivit legislatiei aplicabile, Clientul are obligatia de a colecta separat 
si de a nu elimina echipamentele electrice si electronice (DEEE) impreuna cu deseurile municipale. 
Persoanele fizice / juridice care detin deseuri DEEE au obligatia de a le preda catre sistemele de 
colectare special instituite prin legislatia aplicabila. 

In sensul acestui paragraf, prin “DEEE” – se va intelege orice deseu de echipamente electrice si 
electronice, iar prin “EEE”  – se vor intelege echipamentele electrice si electronice, cum ar fi cele din 
categoriile: (i) TV, foto, audio & video; (ii) aparate frigorifice; (iii) aragazuri, hote, cuptoare, (iv) masini de 
spalat rufe; (v) electrocasnice curatare si intretinere si (vi) climatizare. 

Urmatoarele simboluri indica faptul ca Produsul face obiectul unei obligatii de colectare separata, 
respectiv faptul ca Produsele beneficiaza de ridicare gratuita cora: 

Simbol care indica faptul ca Produsul face obiectul unei colectari separate si trebuie separat de 
deseurile de ambalaje sau menajere, la sfarsitul duratei de viata. Se recomanda ducerea aparatului la 
un centru de colectare selectiva a aparatelor electrice si electronice (DEEE). 

Simbol care indica faptul ca in cazul Produselor achizitionate prin Magazinul Web: (i) atunci cand 
Clientul solicita livrarea la domiciliu beneficiaza de ridicarea gratuita a unui produsul uzat de acelasi tip 
cu cel comandat, iar (ii) in cazul ridicarii din magazin a Produselor, Clientul poate lasa gratuit produsul 
uzat la serviciul coradrive/ Punctele de Ridicare a Produselor. 

In acest scop, in momentul finalizarii unei Comenzi pe www.cora.ro, pentru unul sau mai multe Produse 
din lista de mai jos, daca Clientul solicita livrarea la domiciliu, acesta beneficiaza de ridicarea gratuita a 
unui Produs uzat de acelasi tip sau echivalent cu cel comandat. Astfel, Produsul vechi pe care Clientul 
doreste sa-l predea, va fi ridicat de catre curierul care va livra Comanda si va fi trimis la reciclare, 
evitand in acest fel groapa de gunoi. 

 
Serviciul „Ridicare gratuita produs vechi” este disponibil doar in cazul comenzilor online cu 
livrare la Adresa de livrare pentru EEE. 

6.5. Serviciul coraExpress 

(1) Daca Clientul face o Comanda prin serviciul coraExpress, livrarea Produselor cumparate de Client 
se va face de catre partenerii cora conform termenilor si conditiilor specifici listati in platformele operate 
de respectivii parteneri, de ex: 
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o pentru Glovo: https://glovoapp.com/ro/legal/terms/ 
o pentru Tazz by eMag: https://tazz.ro/content/termeni_si_conditii 
o pentru Bringo: https://www.bringo.ro/ro/static-page/terms-and-conditions  

(2) Clientul este rugat sa consulte cu atentie termenii si conditiile aplicabile serviciilor furnizate de 
platformele terte (inclusiv, dar far a se limita la, zonele de livrare acoperite de fiecare partener, timpii de 
livrare, conditii si restrictii speciale de livrare etc.). 

(3) Cora este o companie independenta fata de platformele online (terte) mai sus indicate si 
responsabilitatea conformarii platformelor cu legislatia aplicabila apartine acestor terti.  

• 7. CONFORMITATEA SI GARANTIA PRODUSELOR; 

(1) Vanzatorul se va asigura ca Produsele livrate catre Client respecta cerintele subiective si obiective 
de conformitate in conditiile OUG 140/2021 (respectiv, dupa caz, ale OUG 141/2021) si Ordonanta 
Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, cu completarile, modificarile si republicarile 
ulterioare (“OG 21/1992”). 

(2) In cazul Produselor cu Elemente Digitale Vanzatorul se va asigura ca realizeaza informarea si 
furnizeaza Clientului actualizari privind elementele digitale incorporate in Produsul cu Elemente Digitale 
(inclusiv, actualizarile de securitate), care sunt necesare pentru a mentine conformitatea acestor 
Produse. Clientul va citi cu atentie si va urma instructiunile si detaliile de actualizare a elementelor si 
sistemelor digitale incorporate/integrate Produselor cu Elemente Digitale, afisate la momentul instalarii 
acestora sau, ulterior, oricand va primi o notificare de actualizare. Pentru primirea notificarilor de 
actualizare Clientul va mentine Produsul cu Elemente Digitale conectat la reteaua de internet/ wi-fi si va 
respecta celelalte conditii impuse de producator/furnizorul Produsului cu Elemente Digitale.  

(3) Vanzatorul acorda pentru Produsele achizitionate de Client, garantia legala de conformitate a 
Produselor, in conformitate cu prevederile OUG 140/2021 (respectiv, dupa caz, ale OUG 141/2021) si 
OG 21/1992. Produsele care beneficiaza de garantie legala de conformitate sunt mentionate expres in 
Magazinul Online printr-o referinta expresa la “perioada de garantie”. 

(4) Precizam ca, prin natura lor, Produsele alimentare nu pot fi acoperite de garantie, astfel incat 
Produsele alimentare nu beneficiaza de garantia legala de conformitate. 

(5) In momentul in care Clientul achizitioneaza un Produs, acesta beneficiaza de garantia legala, prin 
care Vanzatorul garanteaza Clientului ca Produsul vandut indeplineste cerintele subiective si obiective 
de conformitate (specificatiile pe care Vanzatorul le-a prezentat in Fisa Produsului -de ex. descrierea, 
tipul, cantitatea, calitatea Produsului, sau, dupa caz, in documentatia care insoteste Produsul – de ex 
(instructiunile si documentatia tehica etc., sau care rezulta din reglementarile legale aplicabile, dupa 
caz).  

(6) Clientul se obliga sa aduca la cunostinta Vanzatorului orice scop special pentru care solicita un 
anumit Produs, in scris, pana la momentul incheierii Contractului la Distanta pentru respectivul Produs; 
un astfel de scop va fi avut in vedere pentru stabilirea conformitatii Produsului numai daca este acceptat 
in mod expres (in scris) de catre Vanzator, dupa ce ii este adus la cunostinta de Client conform 
prezentului paragraf. In caz contrar, se va considera ca Clientul nu achizitioneaza Produsul pentru un 
scop special. 

(7) Termenul de garantie legala a conformitatii este de: 

(i) 2 (doi) ani calculat de la data livrarii Produsului (inclusiv pentru Produsul cu Elemente Digitale fara 
furnizare continua de continut digital); 

(ii) 2 (doi) ani de la momentul livrarii Produsului cu Elemente Digitale pentru care contrac tul prevede 
furnizarea continua de continut digital, daca durata medie de utilizare este de pana la 5 ani;  

(iii)              5 (cinci) ani de la momentul livrarii Produsului cu Elemente Digitale pentru care contractul 
prevede furnizarea continua de continut digital, daca durata medie de utilizare este mai mare de 5 ani; 
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(iv) 5 (cinci) ani incepand cu data furnizarii, pentru Continutul Digital (inclusiv Continutul Digital pe suport 
material), pentru situatia in care contractul prevede un singur act de furnizare sau o serie de acte de 
furnizare individuale (in conformitate cu OUG 141/2021); 

(v) intreaga durata pentru care contractul prevede furnizarea continua pe parcursul unei anumite 
perioade, pentru Continutul Digital (inclusiv Continutul Digital pe suport material) pentru care contractul 
prevede furnizarea continua pe parcursul unei anumite perioade.  

(8) Suplimentar garantiei legale, Vanzatorul poate oferi o garantie comerciala pentru o perioada 
determinata mentionata in certificatul de garantie, sau in documentatia care insoteste Produsul. Insa, 
aceasta garantie comerciala nu va limita drepturile pe care le ofera garantia legala Clientului si este 
independenta de aceasta din urma. 

(9) Garantia comerciala este facultativa si se poate acorda gratuit sau, cu acceptul Clientului, contra 
cost, in functie de publicitatea/campania de informare adusa la cunostinta Clientului de catre Vanzator.  

 
Prin urmare, garantia comerciala reprezinta un angajament expres asumat de Vanzator, suplimentar 
fata de garantia legala, care ofera Clientului dreptul la restituirea pretului platit, repararea sau inlocuirea 
Produsului in cazul in care acesta nu indeplineste conditiile stabilite prin certificatul de garantie.  In 
absenta mentiunilor privind acordarea garantiei comerciale (ex. in certificatul de garantie, in 
documentatia Produsului), Produsul beneficiaza doar de garantia legala de conformitate.  

(10) Produsele de folosinta indelungata comercializate prin Magazinul Online pentru care cora acorda o 
garantie comerciala (conform celor de mai sus), vor fi insotite de certificate de garantie emise de 
Vanzator. Certificatul de garantie se gaseste in format tiparit in cutia Produsului, sau va fi primit de 
Client odata cu bonul de livrare, sau este inclus in ambalajul/eticheta Produsului  sau a Produsului cu 
Elemente Digitale. 

(11) Pentru a se putea verifica conditiile privind raspunderea in temeiul garantiei legale si, dupa caz, al 
cerei comerciale, este necesar ca respectivul Client sa pastreze si sa prezinte Vanzatorului documentul 
de achizitie al Produsului (bonul fiscal si factura fiscala) si, daca este cazul, certificatul de garantie. Pe 
langa certificatul de garantie, dupa caz, in ambalajul unor Produse puteti gasi urmatoarele: declaratia de 
conformitate, cartea tehnica ori instructiunile de folosire, instalare, exploatare, intretinere, eliberate de 
producator. 

(12) Niciun Client nu poate solicita o garantie extinsa, in alti termeni si alte conditii si/sau o garantie 
valida pentru un termen mai lung decat cel prevazut conform celor de mai sus. 

(13) Daca Produsul achizitionat se defecteaza si Clientul constata ca Produsul este neconform 
prezentand vicii ascunse/neconformitati in perioada de garantie (conform garantiei legale, respectiv 
comerciale), Clientul trebuie sa semnaleze situatia prin e-mail la comenzionline@cora.ro sau telefonic, 
la 0374 400 100. Vanzatorul va asigura, fara vreo plata din partea Clientului, toate operatiunile necesare 
returnarii Produsului catre cora, pentru demersurile ulterioare (de ex. analiza defectelor/necon formitatii, 
remedierea, inlocuirea Produsului, dupa caz). 

(14) In cazul in care Vanzatorul constata ca reclamatia prin care Clientul invoca lipsa conformitatii ori 
defectiuni ale Produsului este justificata, Clientul va putea solicita in primul rand repara rea Produsului, 
sau va avea dreptul de a solicita inlocuirea Produsului, in oricare caz fara vreo plata din partea acestuia. 
Inlocuirea Produsului va fi posibila in limita stocurilor de Produse disponibile. Pentru acest scop, 
Produsul va fi predat de catre Client catre reprezentantii cora, la adresa de preluare indicata de Client.  

(15) In cazul Continutului Digital furnizat in schimbul platii unui pret (inclusiv atunci cand Continutul 
Digital este pe suport material), Clientul are dreptul, in temeiul garant iei legale, fie la reducerea 
proportionala a pretului, fie la incetarea contractului – conform OUG 141/2021 (doar daca 
neconformitatea este minora). 

(16) Inlocuirea sau repararea Produsului nu va fi posibila in situatia in care: (i) luarea acestei masuri, 
conform garantiei, ar fi imposibila sau ar implica costuri disproportionate pentru Vanzator, sau (ii) 
reclamatia Clientului nu este justificata (ex. repararea nu intra in sfera garantiei, solicitarea Clientului 
este efectuata peste termenul de garantie). 



(17) Daca se constata ca nu este posibila nici repararea, si nici inlocuirea Produsului, si nu este vorba 
despre un caz care tine de culpa/controlul Clientului (ex. neconformitatea este din vina Clientului, 
solicitarea Clientului a fost facuta dupa expirarea termenului de garantie) Vanzatorul va restitui Clientului 
contravaloarea incasata a pretului Produsului defect/neconform. 

(18) Clientul nu va suporta niciun cost necesar aducerii Produsului la conformitate (in situatiile acoperite 
de garantie), toate costurile revenind in sarcina Vanzatorului, inclusiv costurile de transport/livrare, 
manipulare, diagnosticare, expertizare, demontare, montare, manopera, materiale utilizate si ambalare.   

(19) Repararea, sau dupa caz inlocuirea Produsului (in cazul activari i garantiei), se va face in termen de 
maxim 15 zile calendaristice de la data la care, dupa caz: (i) fie Clientul aduce la cunostinta 
Vanzatorului lipsa de conformitate a Produsului, (ii) fie Clientul preda Produsul catre Vanzator, ori catre 
persoana desemnata de acesta pe baza unui document de predare-preluare, conform art. 12 din OUG 
nr. 140/2021.  

(20) Daca neconformitatea Produsului este remediata prin inlocuire, Produsele care inlocuiesc vor fi 
acoperite de o noua garantie (legala/comerciala, dupa caz) care incepe din momentul inlocuirii. 

(21) In situatia inlaturarii neconformitatii Produsului prin reparare, garantiile legale sau comerciale se 
prelungesc cu o perioada egala cu timpul scurs din momentul in care Clientul a notificat 
defectul/neconformitatea catre Vanzator, pana la momentul predarii efective catre Client a Produsului, in 
stare de utilizare normala. 

(22) In contul garantiei legale, respectiv comerciale, oferite de Vanzator, Clientul poate returna 
Produsele achizitionate din Magazinul Online, pentru motive de neconformitate (neindeplinirea cerintelor 
subiective si/sau obiective de conformitate), inclusiv in urmatoarele situatii:  

o Ambalajul Produselor comandate prezinta deteriorari severe, cu exceptia produselor 
alimentare; 

o Produsele prezinta defecte de fabricatie; 
o Produsele au dimensiuni/marimi eronate/diferite fata de cele comandate de catre Client;  
o Produsele nu respecta continutul nutrivit, calitatile si/sau specificatiile mentionate in Comanda.  

(23) In aceste situatii, Produsele vor fi returnate cu toate accesoriile, si daca este cazul, cu toate 
documentele care le-au insotit la ridicarea din magazin/ livrare la Adresa de livrare. Toate costurile 
rezonabile de retur si de transport al Produselor returnate in aceste situatii vor fi suportate de catre 
Vanzator.   

(24) Pentru Produse (altele decat Continutul Digital, indiferent de suport), Clientul poate sa opteze 
pentru o anumita masura corectiva in cazul in care neconformitatea bunurilor este constatata la scurt 
timp dupa livrare, fara a depasi 30 de zile calendaristice. 

(25) Pentru exercitarea dreptului de a obtine incetarea Contractului la Distanta pentru neconformitate, in 
conformitate cu cele de mai sus, Clientul isi exercita dreptul de a obtine incetarea Contractului la 
Distanta printr-o declaratie catre Vanzator prin care isi exprima decizia de a obtine incetarea Contractuui 
la Distanta (pentru Produse, altele decat Continutul Digital), respectiv prin care isi exprima decizia de 
incetare a Contractului la Distanta (pentru Continut Digital, indiferent de suport). 

• 8. DREPTUL DE RETRAGERE 

8.1. Aspecte generale privind dreptul de retragere 

(1) Clientul are dreptul de retragere din Contractul la Distanta in termen de 14 zile calendaristice, 
fara alte costuri decat cele directe legate de returnarea Produselor (si, dupa caz, costurile privind 
diminuarea valorii Produselor rezultata din manipularea acestora), si fara a prezenta o justificare pentru 
decizia sa de retragere, in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2014 
privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru 
modificarea si completarea unor acte normative, cu modificari ulterioare (“OUG 34/2014”).  

(2) Termenul de 14 (paisprezece) zile calendaristicecurge, dupa caz, din: 



(i)      ziua in care Clientul (sau alta persoana fizica majora indicata de Client, alta decat 
transportatorul/livratorul insarcinat de catre Vanzator sa transporte/livreze) intra in posesia fizica a 
Produselor cu privire la care isi exercita dreptul de retragere; 

(ii)     ziua in care Clientul (sau alta persoana fizica majora indicata de Client, alta decat 
transportatorul/livratorul insarcinat de catre Vanzator sa transporte/livreze) intra in posesia fizica a 
ultimului Produs, in cazul in care Clientul comanda printr-o singura Comanda Produse multiple care sunt 
livrate separat de cora; 

(iii)    ziua in care Clientul (sau alta persoana fizica majora indicata de Client, alta decat 
transportatorul/livratorul insarcinat de catre Vanzator sa transporte/livreze) intra in posesia fizica a 
ultimului Produs sau a ultimei piese a Produsului, in cazul in care s-a livrat un Produs care consta din 
mai multe loturi sau piese; 

(iv)    data incheierii contractului pentru furnizarea de continut digital care nu este livrate pe un suport 
material (daca este cazul). 

(3) Zilele de sarbatori legale, duminicile si sambetele sunt incluse in cele 14 zile. Cu toate acestea, daca 
perioada de retragere se incheie in una dintre aceste zile (sarbatoare legala, sambata, duminica), 
perioada de retragere se prelungeste pana la urmatoarea zi lucratoare. 

(4) In cazul retragerii, costurile directe legate de returnarea Produselor (costurile de transport, costurile 
curierului), cad in sarcina Clientului, conform prevederilor OUG 34/2014. Clientul va suporta costurile 
directe legate de returnarea Produselor, si eventualele costuri rezultate din diminuarea valorii 
Produselor nealimentare rezultate din manipularea acestora, diferit de ceea ce este necesar pentru 
determinarea naturii, caracteristicilor si functionarii Produselor.  

(5) In cazul retragerii din Contractul de la Distanta, Clientul se abtine de la utilizarea continutului digital 
sau a serviciului digital si de la punerea acestuia la dispozitia tertilor. 

8.2. Cerinte si conditii pentru returul Produselor in cazul dreptului de retragere 

(1) Clientul isi poate exercita dreptul la retragere si returna Produsele prin urmatoarele modalitati:  

o printr-o declaratie clara si neechivoca in care Clientul isi exprima decizia de retragere, trimisa 
la comenzionline@cora.ro; 

o prin completarea Formularului de retragere disponibil in aici si transmiterea acestuia la adresa 
de email comenzionline@cora.ro. 

(2) Vanzatorul atrage atentia Clientului asupra faptului ca: 

o Vanzatorul este indreptatit sa nu considere drept exercitare valabila a dreptului de retragere 
doar simpla returnare a Produselor catre Vanzator, fara nicio declaratie explicita in acest sens 
din partea Clientului, conform celor de mai sus si legii. 

o Conform legii, Clientului ii revine sarcina probei privind exercitarea dreptului de retragere. 

(3) In functie de optiunea de livrare aleasa la momentul plasarii Comenzii, pentru a returna Produsele 
care fac obiectul dreptului de retragere, Clientul are urmatoarea posibilitate:  

- retur in magazin – Produsele ridicate din Punctele de Ridicare a Produselor vor putea fi returnate de 
catre Client doar in magazinul care a pregatit Comanda (mentionat pe bonul de livrare si/sau factura 
fiscala), la Serviciul Clienti; 

(4) Costurile directe legate de returnarea Produselor in caz de retragere vor fi suportate de Client. 

(5) Clientul va trebui sa returneze Produsele in maxim 14 (paisprezece) zile calendaristice de la data la 
care Clientul a comunicat Vanzatorului decizia sa de retragere. 

(6) Clientul poate face returul unor Produse alimentare (care nu se incadreaza in exceptarile de la 
dreptul de retragere indicate la sectiunea 8.3 de mai jos, si deci pot face obiectul retragerii) doar daca 
acestea mai sunt in termenul de valabilitate. 

mailto:comenzionline@cora.ro
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(7) In toate cazurile, Produsele returnate de catre Client trebuie sa fie in aceeasi stare (de ex. sa nu fi 
fost desigilate/ desfacute) in care au fost livrate/ridicate de Client, impreuna cu toate accesoriile (de ex. 
cabluri de alimentare/alte accesorii,) si documentele care au insotit Produsul respectiv (de ex. factura 
fiscala, certificat de garantie, etc.).  

(8) Ca regula, Vanzatorul va rambursa Clientului suma primita de la acesta drept plata pentru Produsele 
returnate (inclusiv, dupa caz, costurile livrarii), fara intarziere nejustificata, si in orice caz, in maxim 14 
(paisprezece) zile de la data informarii Vanzatorului de catre Client asupra deciziei sale de retragere din 
Contractul la Distanta, in masura in care pana la aceasta data receptioneaza de la Client Produsele 
returnate. 

(9) In cazul in care in termenul de 14 zile Vanzatorul nu a receptionat Produsele returnate urmare a 
exercitarii dreptului la retragere, conform prevederilor TCG Vanzatorul uzeaza de dreptul sau, conform 
legii, de a amana rambursarea sumei primite de la Client drept pret pentru Produsele returnate, pana la 
data receptionarii efective a respecivelor Produse sau sau pana la primirea unei dovezi ca acestea au 
fost expediate catre Vanzator (luandu-se in considerare data cea mai apropiata). 

(10) Sumele primite drept plata de catre Vanzator pentru Produsele returnate urmare a exercitarii 
dreptului de retragere vor fi cele inscrise pe documentele de achizitie a Produselor (bonul/factura 
fiscala) si vor fi rambursate, astfel: 

o pentru Comenzile achitate cu card bancar - prin restituire in contul din care a fost efectuata 
plata; 

o pentru Comenzile achitate in numerar - prin restituire numerar in magazinul in care Clientul va 
aduce Produsul pentru restituire, sau prin transfer in contul bancar indicat de Client pe 
Formularul de retur, daca acesta alege aceasta optiune. 

(11) Daca Vanzatorul ii ofera o astfel de optiune, Clientul va putea alege sa ramburseze contravaloarea 
Produselor returnate in baza exercitarii dreptului de retragere prin generarea unor reduceri dire cte in 
Cosul de Cumparaturi, de valoare echivalenta Produselor returnate. 

8.3. Exceptii de la dreptul de retragere 

(1) Produsele exceptate de la dreptul de retragere, in conformitate cu prevederile OUG 34/2014, sunt, 
urmatoarele: 

o produse confectionate dupa specificatiile prezentate de consumator sau personalizate in mod 
clar; 

o produse sau servicii al caror pret depinde de fluctuatiile de pe piata financiara pe care 
profesionistul nu le poate controla si care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere; 

o produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid, cum ar fi, cele din categoria 
macelarie si peste (congelat sau proaspat), legume–fructe, panificatie precum si produsele 
alimentare proaspete (ex. lapte si produse lactate, branza, oua) etc.; 

o produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protectie a sanatatii sau din motive de 
igiena si care au fost desigilate de consumator, cum ar fi, lenjeria intima, costume de baie, 
produsele cosmetice, produsele de machiaj si igiena, etc.; 

o produse care sunt, dupa livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte 
elemente; 

o bauturi alcoolice al caror pret a fost convenit in momentul incheierii contractului de vanzare, a 
caror livrare nu poate fi efectuata inainte de 30 de zile si a caror valoare reala depinde de 
fluctuatiile de pe piata pe care profesionistul nu le poate controla; 

o inregistrari audio sau video sigilate sau de programe informatice sigilate care au fost desigilate 
dupa livrare, cum ar fi, DVD-uri vandute sigilat in folie de plastic care au fost deschise; 

o ziare, periodice si reviste, cu exceptia contractelor de abonament pentru furnizarea de astfel de 
publicatii; 

o contractele de furnizare de continut digital care nu este livrat pe un suport material, dac a 
executarea a inceput si, in cazul in care contractul da nastere unei obligatii de plata pentru 
Client, in conditiile in care: 

(i)Clientul si-a dat acordul prealabil expres pentru inceperea executarii in cursul perioadei de retragere;  

(ii)Clientul a confirmat ca a luat cunostinta de faptul ca isi va pierde dreptul de retragere in consecinta;  



(iii)Vânzatorul a furnizat confirmarea incheierii contractului, in conformitate cu OUG 34/2014;  

o pentru bilete pentru evenimente care intra sub incidenta unor perioade de stare de urgenta sau 
stare de alerta (conform legii), in care se suspenda dreptul de organizare a acestor evenimente 
de catre autoritatile competente, urmeaza sa se aplice urmatoarele reguli:  

o a) in cazul reprogramarii evenimentului sau festivalului, participantul la eveniment sau festival 
va putea folosi biletul de acces achizitionat, beneficiind de toate drepturile conferite de biletul 
de acces la data reprogramarii evenimentului sau festivalului. Termenul de aducere la 
cunostinta publicului a datei reprogramarii evenimentului sau festivalului este de maximum 6 
luni de la data incetarii perioadei de suspendare a dreptului de organizare a evenimentelor si 
festivalurilor; 

o b) in cazul anularii sau reprogramarii evenimentului sau festivalului, participantul la eveniment 
sau festival va primi din partea organizatorului un voucher pentru intreaga suma platita 
organizatorului, voucher ce va fi folosit pentru achizitionarea de produse sau servicii din gama 
oferita de catre organizator, conform unui regulament detaliat comunicat de catre organizator; 

o c) in cazul in care voucherul nu este folosit pentru achizitionarea de produse sau servicii pâna 
la epuizarea termenului prevazut la lit. a), organizatorul va rambursa toate sumele pe care le -a 
primit din partea consumatorului in termen de 90 de zile calculat din ultima zi a termenului de 
reprogramare. 

Organizatorul evenimentului are obligativitatea de a oferi un termen de 30 de zile cumparatorului de 
bilete, pentru a opta intre folosirea biletului pentru evenimentul sau festivalul reprogramat sau voucherul 
prevazut la lit. b). Dupa expirarea celor 30 de zile biletul devine automat valabil pentru editia 
reprogramata a evenimentului sau festivalului. 

Cora nu este organizator de astfel de evenimente, dar daca intermediaza achizitionarea de bilete prin 
Magazinul Online, raspunderea sa nu este in calitate de organizator de evenimente. Pentru obligatiile 
organizatorului, raspunde exclusiv organizatorul. 

(2) Produsele care constituie un pachet (ansamblu) cu pret stabilit per pachet pot fi returnate in cadrul 
termenului de retragere numai in componenenta integrala a acelui pachet (ansamblu). Clientul nu poate 
exercita dreptul de retragere doar partial, cu privire doar la o parte din componentele pachetului 
(ansamblului).  

(3) Dreptul de retur al Produselor ca efect al exercitarii dreptului de retragere din Contractul la Distanta 
reglementat in aceasta sectiune 8 este diferit de dreptul Clientului de a returna Produsele defecte/ 
neconforme pentru reparare sau inlocuire in baza garantiei legale sau comerciale. 

• 9. LIMITAREA DE RASPUNDERE 

(1) Vanzatorul nu garanteaza ca Website-ul www.cora.ro, serverele pe care acesta este gazduit sau e-
mailurile trimise din Website sunt fara virusi sau alte componente informatice cu caracter potential 
daunator, ca nu contine erori, omisiuni, defectiuni, intarzieri sau intreruperi in operare sau transmitere de 
continut, caderi/inreruperi a serviciilor sau functionalitatilor din Site, sau orice alti factori similari cu efect 
perturbator, date fiind in special caracteristicile mediului online. Clientul foloseste Site-ul www.cora.ro pe 
riscul propriu, Vanzatorul fiind exonerat de orice raspundere pentru eventualele daune (directe sau 
indirecte) cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea Site-ului sau ca urmare a utilizarii 
informatiilor/Continutului acestuia, sau suferite sau invocate de utilizatori/vizitatori provenind din 
disfunctionalitati/nefunctionarea corespunzatoare, integrala sau partiala a/unor portiuni ale Site -ului. 
Vanzatorul nu este raspunzator de erorile sau omisiunile care pot interveni in redactarea sau 
prezentarea materialelor de pe Site. 

(2) Astfel, cora nu va putea fi tinuta raspunzatoare in niciun fel pentru niciun fel de daune directe sau 
indirecte suferite sau invocate de utilizatori/vizitatori provenind din disfunctionalitati/nefunctionarea 
corespunzatoare, integrala sau partiala a/unor portiuni ale Site-ului/Magazinului Online. 

(3) Vanzatorul nu este tinut responsabil in nici un fel fata de Utilizator/Client asupra modului i n care 
acesta utilizeaza Site-ul/ Magazinul Online sau continutul acestuia, altfel decat in limitele prevazute in 
acesti TCG. 

(4) Cora va actiona cu diligenta pentru a asigura ca Site-ul prezinta informatii actualizate. Cu toate 
acestea, cora nu garanteaza asupra actualitatii si acuratetei informatiilor prezentate pe Website in orice 
moment. De asemenea, cora nu garanteaza ca Site-ul nu va contine uneori erori sau perioade de 



nefunctionare, insa va incerca in mod rezonabil sa remedieze aceste erori/perioade  in scurt timp pentru 
a permite o informare corecta a utilizatorilor Site-ului si o experienta utila in vizitarea/utilizarea Site-ului. 

(5) Cora isi declina in mod expres prin prezentul document orice raspundere pentru eventuale prejudicii 
suferite de utilizatori prin luarea oricaror decizii bazate pe oricare informatie furnizata prin intermediul 
Site-ului si cora nu raspunde sub nicio forma si in nicio circumstanta pentru astfel de prejudicii.  

(6) Vanzatorul nu garanteaza Clientului/Utilizatorului accesul continuu la serviciile si functionalitatile 
Site-ului/ Magazinului Online. Accesul la functionalitatile Site-ului/Magazinului Online nu se poate realiza 
in lipsa inregistrarii si crearii prealabile a unui Cont de Client, prin parcurgerea etapelor de inregi strare 
mentionate in TCG. 

(7) Vanzatorul este exonerat de orice vina in cazul utilizarii website-urilor si/sau al Continutului transmis 
catre un Client, prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc.), prin intermediul website -urilor, e-mail-ului 
sau al unui angajat al Vanzatorului, atunci cand aceasta utilizare a Continutului poate sau produce 
pagube de orice natura Clientului si/sau oricarui tert implicat in acest transfer de Continut.  

(8) Vanzatorul nu ofera niciun fel de garantii directe sau indirecte ca: 

o Serviciile si/sau functionalitatile din Site/Magazinul Online vor fi potrivite tututor asteptarilor, 
cerintelor si scopurilor Utilizatorului/ Clientului; 

o serviciile si/sau functionalitatile din Site/Magazinul Online vor fi neintrerupte, sigure sau fara 
erori de orice fel. 

(9) Prin crearea si utilizarea Contului de Client, Clientul isi asuma raspunderea pentru mentinerea 
confidentialitatii datelor si informatiilor din acest cont (user si parola; date personale si detalii tranzactii 
etc.) si pentru gestionarea in siguranta a accesarii si utilizarii Contului de Client. 

(10) Vanzatorul nu solicita Utilizatorilor/Clientilor sai prin niciun mijloc de comunicare (e -
mail/telefonic/SMS/ etc) informatii referitoare la date confidentiale de tipul datelor financiare privind 
conturile, cardurile bancare sau parole personale. 

(11) Clientul este exclusiv responsabil pentru activitatea derulata de acesta prin intermediul Contului sau 
de Client, si isi asuma intreaga responsabilitate pentru divulgarea catre orice terte persoane a datelor 
sale privind Contul de Client. 

(12) Informatiile incluse in Site/ Magazinul Online au caracter informativ si sunt puse la dispozitia 
Clientului cu buna-credinta, din surse pe care Vanzatorul le considera de incredere. In cazul in care 
vreunul dintre articolele afisate sau orice alta informatie publicata in Site incalca orice drepturi de autor 
sau alte drepturi conexe, sau alte drepturi de proprietate intelectuala, Clientul este rugat sa aduca acest 
fapt la cunostinta Vanzatorului la adresa info@cora.ro, pentru a putea fi luate masurile legale necesare, 
daca este cazul. Limitarile sau excluderile de raspundere listate in aceasta sectiune 9 se vor completa 
cu celelalte limitari si excluderi prevazute in alte sectiuni din acesti TCG. 

• 10. FORTA MAJORA 

(1) Niciuna din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a 
obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau in mod corespunzator, total 
sau partial este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul insurmontabil si 
imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat. 

(2) Daca in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu 
inceteaza, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a 
TCG/Contractului la Distanta, fara ca vreuna dintre ele sa poata pretinde celeilalte daune-interese 
pentru incetare. 

• 11. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALA. 
UTILIZAREA CONTINUTULUI 

11.1 Drepturile de Proprietate Intelectuala 



(1) Toate elementele, Continutul si design-ul din Site/ Magazinul Online (de ex. texte, fotografii, ilustratii, 
marci, logo-uri, pictograme, reprezentari stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini 
dinamice, text si/sau continut multimedia prezentate pe website, alte date si informatii, etc.) precum si 
alte materialele de pe Site (ex. materiale foto-video, informatiile despre serviciile si produsele cora), sunt 
proprietatea exclusiva a/apartin Vanzatorului sau (a) partenerilor/licentiatorilor sai. Aceste elemente sunt 
protejate de legislatia romana si de textele legale internationale referitoare la respectarea drepturilor de 
autor, a marcilor, a desenelor si a modelelor, a brevetelor etc., cora fiindu-i rezervate toate drepturile 
obtinute in acest sens in mod direct sau indirect (prin cesiuni, licente de utilizare si/sau publicare).  

(2) Pentru scopul acestei sectiuni, dar si a altor prevederi din acesti TCG, prin  “Continut” se va 
intelege, dupa caz: (i) toate informatiile afisate pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate 
de Utilizatori/Clienti; (ii) logo-uri, reprezentari stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini 
dinamice, text si/sau continut multimedia prezentate pe Site, (iii) continutul oricarui e-mail trimis de catre 
Vanzator catre Clientii sai prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare; (iv) orice 
informatie comunicata prin orice mijloc de catre un angajat al Vanzatorului catre Client, conform 
informatiilor de contactare specificate de catre acesta; (v) informatii legate de Produsele si/sau Serviciile 
si/sau preturile practicate, beneficiile/reducerile oferite de Vanzator. 

(3) Orice reproducere sau reprezentare, chiar si partiala, prin orice mijloace, realizata fara acordul scris, 
prealabil si expres al Vanzatorului sau al partenerilor/licentiatorilor sai unde acestia sunt titulari de 
drepturi, este interzisa si ilicita. Nerespectarea acestei interdictii constituie o contrafacere sau un act de 
concurenta neloiala care angajeaza responsabilitatea civila si penala a autorului sau.  

(4) Este interzisa in mod expres orice incalcare sau incercare de/participarea la orice act de incalcare a 
drepturilor asupra Site-ului/materialelor de pe Site, incluzand fara a se limita la, copierea, reproducerea, 
distribuirea, publicarea, comercializarea, transferul catre terti, inchirierea, imprumutul, comunicarea, 
copierea, modificarea, afisarea, transmiterea in orice forma a continutului si/sau graficii Site-ului, 
crearea unor materiale derivate folosind continutul si/sau forma Site-ului, includerea oricarui continut in 
orice alt context decat cel original intentionat de cora, indepartarea oricarui insemn care semnifica 
dreptul [de autor] al cora/partenerilor/licentiatorilor, sub sanctiunile prevazute de lege. Orice exceptie 
necesita acordul prealabil scris al cora. 

(5) Cora este detinatorul drepturilor de proprietate intelectuala asupra marcilor si bazelor de date 
prezentate/prezente pe Site, precum si asupra operelor prezentate pe Site (ex. 
poze/fotografii/prezentari). Pentru anumite portiuni ale Site-ului (materiale scrise pe blog), cora are 
dreptul de a distribui o copie pe Internet prin intermediul Site-ului. Utilizatorii Site-ului sunt obligati sa 
respecte drepturile cora si ale altor terti si sa nu le aduca nicio atingere. Utilizatorii care doresc sa 
utilizeze in orice fel (e.g. reproduca) informatiile/materialele de pe Site trebuie sa contacteze in prealabil 
in scris cora pentru detalii si, dupa caz, obtinere acord expres. 

(6) In mod special, materialele foto-video disponibile pe Site nu pot fi sub nicio forma 
reproduse/reutilizate/copiate/preluate de catre utilizatori. Atentionam asupra faptului ca astfel de 
materiale foto-video contin in cele mai multe cazuri date cu caracter personal, inclusiv ale unor 
persoane terte; utilizarea/procesarea acestora este riguros si strict reglementata de legislatie, incalcarea 
drepturilor titularilor (inclusiv a persoanelor vizate) constituind incalcarea legislatiei relevante, care poate 
fi aspru sanctionata. 

(7) Utilizarea oricarui/oricarei logo/embleme/antet/marci a/al cora (inclusiv numele/marcii cora in 
asociere cu denumirile marcilor promovate de cora sau distinct fata de acestea) nu este permisa fara 
acordul prealabil expres scris al cora, in/pe niciun material/document/website/media.  

(8) Punerea in aplicare a hyperlink-urilor catre orice pagina a Site-ului necesita acordul scris, prealabil si 
expres al Vanzatorului. Utilizarea oricaror informatii de pe Site in alte scopuri decat cel consultativ, in 
special in scopuri comerciale, tendentioase, neconcurentiale sau umoristice, este strict interzisa si poate 
face obiectul consecintelor legale, inclusiv penale, atat in Romania, cat si in strainatate.  

11.2. Continutul din Site 

(1) Utilizatorii si Clientii pot utiliza Site-ul si Continutul acestuia pentru crearea si gestionarea Conturilor 
de Clienti, utilizarea elementelor si functionalitatilor Site-ului, in scopul efectuarii cumparaturilor in 
Magazinul Online. 



(2) Utilizatorul/Clientul nu are dreptul de a descarca sau de a modifica partial si/sau integral Continutul, 
de a reproduce partial sau integral Continutul, de a copia, sau de a exploata orice Continut in orice alta 
maniera sau pentru orice alt scop, sau de a transfera vreunui tert orice Continut sau drepturi asupra 
Continutului sau Site-ului/Magazinului Online, asupra caruia are si/sau a obtinut un simplu drept de 
acces si utilizare in baza acestor TCG. 

(3) Clientii pot utiliza Site-ul de asemenea pentru scrierea de Review-uri si aplicarea unor Rating-uri la 
Produsele comandate prin Magazinul Online. 

(4) In scopul acestei sub-sectiuni, urmatorii termeni vor avea intelesul de mai jos: 

o Review – o evaluare scrisa de catre Client, evaluare redactata pe baza experientei personale, 
reale pe Site/cu privire la Produsele achizitionate din Magazinul Online si capacitatii Clientului 
de a realiza comentarii calitative si de a spune daca Produsul respecta sau nu specificatiile 
Produsului. 

o Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfactie a unui Client cu privire la un 
Produs/Serviciu. Rating-ul se exprima sub forma de stele, fiecare Produs/Serviciu putand primi 
un punctaj de la o stea (cel mai mic punctaj), la cinci stele (cel mai mare punctaj). Acest grad 
de satisfactie va fi asociat intotdeauna review-ului scris de Client asupra unui Produs sau 
Serviciu. 

(5) Acordarea Review-urilor/Rating-urilor este optionala pentru Clienti. Vanzatorul interzice expres 
formularea de Review-uri/Rating-uri nereale, sau nebazate pe experienta personala a Clientului atunci 
cand achizitioneaza un Produs/Serviciu. 

(6) Informatiile inscrise ca Review/Rating aferent Produselor din Magazinul Online pot fi atat pozitive, 
cat si negative, si se vor referi la caracteristicile si modul de folosire ale unui Produs sau Serviciu. Este, 
deci, esential ca acestea sa reflecte experienta reala a Clientului cu privire la Produse/Servicii. 
Vanzatorul asigura ca doar un Client logat in Contul de Client poate scrie un Review sau acorda un 
Rating. 

(7) Vanzatorul nu insarcineaza si nu imputerniceste terti pentru a acorda recenzii/recomandari false 
pentru a promova anumite Produse, si nici nu utilizeaza prezentarea inselatoare a recenziilor, Review -
urilor sau Rating-urilor unor Clienti pentru a promova anumite Produse sau Servicii. 

(8) Vanzatorul incurajeaza Clientii sa semnaleze orice situatii, apeland la datele de contact ale 
Vanzatorului, in care recenziile, Review-urile sua Rating-urile nu respecta aceste reguli. 

(9) Calculul Rating-ului se efectueaza in baza punctajului automat inregistrat pe Site pe baza mediei 
aritmetice a Rating-urilor acordate de Clienti, si nu este influentat de niciun alt factor. 

(10) Pentru orice inscrieri de Review-uri, comentarii, intrebari si/sau raspunsuri in Site, Utilizatorii/Clientii 
se angajeaza sa respecte urmatoarele reguli: 

o sa foloseasca aceasta facilitate doar pentru a comunica sau a obtine detalii suplimentare 
referitoare la un anumit Produs sau anumite Servicii de pe Site fara a face referire catre alte 
firme ce promoveaza vanzarea si cumpararea de produse sau servicii;  

o sa utilizeze un limbaj corespunzator, neofensator, fara termeni care pot jigni sau afecta oricare 
alt Utilizator/Client, si sa nu foloseasca un limbaj care instiga la violenta sau ura;  

o sa se asigure ca informatiile introduse de ei sunt realiste, corecte, neinselatoare si in 
conformitate cu propria experienta si legile aplicabile, respectand astfel inclusiv drepturile altor 
parti, drepturile de autor, de marca comerciala, de licenta sau alte drepturi de proprietate, 
publicitate sau intimitate; 

o sa nu furnizeze sau sa solicite, in niciun mod, date personale (date de contact, informatii 
despre adresa de livrare sau de domiciliu, numere de telefon, adrese de email, nume si/sau 
prenume etc.) sau orice alte informatii care pot dezvalui identitatea unei persoane; 

o sa nu foloseasca instrumentul Review-urilor pentru exprimarea unor pareri generale despre 
conduita, actiunile sau practicile Vanzatorului sau partenerilor acestuia, sau ale unor 
concurenti/alte societati din piata; 

o sa nu inscrie informatii si/sau detalii care contin materiale de natura publicitara, sau care fac 
legatura la alte website-uri comerciale (prin link-uri, hyperlink-uri) gestionate de alte societati/ 
entitati ce desfasoara activitati comerciale similare sau diferite Vanzatorului; Site-ul cora nu 



este destinat promovarii imaginii, produselor sau serviciilor, sau activitatii altor companii sau 
persoane; 

o sa nu foloseasca instrumentul Review-urilor ca mijloc de comunicare cu Vanzatorul; pentru 
acest scop, am indicat in acesti TCG adrese de email si numerele de telefon de contact 
specifice. 

(11) Pe langa evaluarea sa in momentul inscrierii unui Review, Clientul poate adauga si un Rating 
relevant pentru Produsul comandat. Rating-urile pot influenta Rating-ul general al Produsului. 

(12) Rating-urile nu sunt influentate de recenzii sponsorizate, si se bazeaza doar pe aprecierea 
Clientilor, fara a conditiona Clientul sa plaseze comenzi. 

(13) Clientii care inscriu Review-uri in Site privind Produsele comandate nu vor putea atasa fisiere foto 
sau video. 

(14) Daca un Review, comentariu, intrebare si/sau raspuns inserat de un Client are continut inadecvat 
(nepoliticos, malitios, suspect din perspectiva corespunderii cu realitatea), acest  continut va fi examinat 
cu atentie de catre Vanzator pentru a determina daca incalca acesti TCG. Textele, mesajele si 
inscrierile unor Clienti care sunt considerate inadecvate (inclusiv, cele care sunt suspecte, sau utilizeaza 
un limbaj ofensator, obscen, violet la adresa angajatilor Vanzatorului, Vanzatorului sau altor 
Clienti/utilizatori ai Site-ului/Magazin-ului Online) vor fi eliminate/sterse din Site. 

(15) In cazul in care Vanzatorul constata acest tip de incalcare a TCG in mod repetat, acesta isi rezerva 
dreptul de a suspenda posibilitatea Clientului de a inscrie Review-uri, comentarii, formula intrebari sau 
raspunsuri, sau chiar rezilia orice relatie contractuala/ Contract la Distanta cu Clientul si dezactiva 
Contul Clientului. 

(16) Vanzatorul nu va sterge/elimina din Site Review-uri/Rating-uri doar pentru ca pot fi considerate 
negative, atat timp cat sunt respectate principiile privind formularea de Review-uri si acordarea Rating-
uri din acesti TCG. 

(17) Orice Revew-uri, comentarii, intrebari, feedback, idei, sugestii, Rating-uri sau alte comunicari sau 
informatii despre sau referitoare la Produsele sau Serviciile comercializate de Vanzator in Magazinul 
Online, functionalitatea sau imbunatatirea acestuia, sunt utilizate in legatura cu activitatea Clientului 
cand foloseste Site-ul/Contul de Client si nu au alta utilitate pentru Vanzator. 

(18) In momentul inregistrarii unui anumit Review, comentariu, intrebare sau raspuns pe Site, Clientii 
acorda Vanzatorului o licenta neexclusiva, perpetuua, irevocabila, nelimitata teritorial si dau dreptul 
Vanzatorului de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, distribui si de a afisa acest 
continut. 

(19) Site-ul poate contine legaturi sau trimiteri (hyperlink-uri sau link-uri), catre alte website-uri /care 
permit conectarea automata a Clientului la diferite site-uri, in controlul si responsabilitatea exclusiva a 
tertilor furnizori ai respectivelor website-uri. Pentru utilizarea acestora se vor aplica politicile de utilizare 
ale respectivelor website-uri, astfel cum sunt acestea specificate pe website-urile respective, cora 
nefiind raspunzatoare si neasumandu-si nicio obligatie pentru continutul acestora, sau privind 
nefunctionarea, imposibilitatea accesarii, calitatea, operarea sau securitatea acestora,  sau cu privire la 
orice link din acestea. Orice includere de link-uri in Site este facuta numai pentru oferirea de 
suport/ajutor/recomandari utilizatorului si nu implica garantarea/sprijinirea de catre cora a materialului 
disponibil pe sau prin aceste website-uri, si nici vreo asociere cu administratorii/operatorii lor. Utilizatorul 
va accesa astfel de website-uri terte si le va folosi, inclusiv va folosi produsele si serviciile disponibile pe 
aceste website-uri, exclusiv pe propriul risc. Raspunderea cora pentru orice prejudiciu direct sau indirect 
asociat accesarii site-urilor terte este exclusa. 

• 12. LEGEA APLICABILA. SOLUTIONAREA DISPUTELOR  

• 13. COMUNICARI COMERCIALE  

(1) In momentul in care Clientul isi creeaza un Cont de Client pe Site, are posibilitatea sa isi exprime 
acordul cu privire la primirea de comunicari comerciale, pe canalele pentru care opteaza (email 
(newslleter), apel telefonic, sms, platforme de socializare). 



(2) Modul in care Vanzatorul prelucreaza datele personale ale Clientilor pentru scop de marketing 
(comunicari comerciale), dar si prin alte activitati de prelucrare efectuate in Magazinul Online (inclusiv, 
utilizarea cookies) sunt detaliate in Politica de prelucrare a datelor personale privind Magazinul Online 
cora.ro, disponibila aici. 

(3) Dezabonarea de la orice canal de comunicare comerciala pentru care Clientul a optat la un moment 
dat nu atrage si denuntarea sau incetarea de catre Client a relatiei contractuale in baza 
TCG/Contractului la Distanta, ci doar retragerea de catre Client a consimtamantului de a mai primit 
comunicari comerciale pe respectivul canal. 

• 14. DISPOZITII FINALE 

(1) In cazul incare oricare dintre clauzele de mai sus va fi considerata nula sau nevalida, indiferent de 
cauza, aceasta clauza nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze din TCG/Contractul la Distanta.  

(2) Vanzatorul isi rezerva dreptul de a putea efectua orice modificari ale TCG/Contractului la Distanta, 
precum si orice modificari ale Site-ului/structurii acestuia/serviciului si functionalitatilor acestuia precum si 
orice parte din Continut, fara notificare prealabila a Utilizatorului/Clientului.  

(3) Vanzatorul isi rezerva dreptul de a introduce bannere publicitare de orice natura si/sau legaturi conexe 
catre alte pagini de Internet/ website-uri, cu respectarea legislatiei in vigoare. 

(4) In cazul in care exista intrebari sau sugestii in legatura cu Vanzatorul, va rugam sa contactati  Serviciul 
Call Center suport cora.ro la numarului de telefon 0374 400 100, conform programului afisat in Site. 

(5) Serviciul Call Center suport cora.ro este pregatit pentru a oferi suport Utilizatorilor/Clientilor: crearea si 
utilizarea Contului de Client, navigarea pe Site, pasii de urmat de catre Client pentru a plasa o Comanda, 
verificarea statusului unei Comenzi plasate de Client, preluarea sugestiilor si sesizarilor legate de utilizarea 
Magazinului Online etc.. 

(6) Toate solicitarile si sesizarile transmise serviciului Call Center suport rosunt preluate cu cea mai mare 
atentie si redirectionate dupa caz catre departamentele si serviciile din cadrul companiei de competenta 
carora tine subiectul solicitarilor respective, daca serviciul nu detine informatiile necesare pentru a 
raspunde direct acestora. 

(7) Serviciul Call Center suport cora.ro nu este autorizat pentru a plasa Comenzi in numele si pe seama 
Clientului, acest lucru este posibil numai din Contul de Client, iar responsabilitatea accesarii si utilizarii 
Contului de Client apartine Clientului. 

• Descarca versiunea din 02.02.2022 

Termeni si conditii cora.ro 

• Descarca versiunea din 17.06.2022 
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