
Termeni speciali - Versiune aplicabila din 17.06.2020 APLICABILI PE 
DURATA SITUATIEI GENERATE DE CORONAVIRUSUL COVID-19 

Intrucat epidemia Covid_19 a generat o situatie fara precedent care a determinat masuri 

deosebite cu privire la derularea activitatii noastre, a fost necesara adaptarea Termenilor si 

condititiilor www.cora.ro pentru a reflecta astfel de masuri.  

  

Astfel, cora actualizeaza documentul Termeni si conditii www.cora.ro (continand termenii si 

conditiile in care se incheie si se executa contracte la distanta prin achizitia de produse in 

magazinul online cora.ro) prin includerea prezentei sectiuni denumite Termeni Speciali. 

Termenii Speciali vor face parte integranta din Termenii si conditiile www.cora.ro, in 

completarea sectiunii Termeni Generali, fata de care se vor aplica cu prioritate (de exemplu, 

in cazul in care in sectiunea Termeni Speciali exista prevederi diferite fata de prevederi din 

sectiunea Termenii Generali, intre cora si client se vor aplica Termenii Speciali). Termenii 

Speciali se vor aplica pana la data viitoarei modificari a Termenilor si conditiilor 

www.cora.ro, care va fi anuntata de cora clientilor conform acestui document. De asemenea, 

vrem sa stii ca siguranta ta este prioritara pentru noi si de aceea, depunem toate eforturile 

pentru ca Produsele comandate sa ajunga in siguranta la tine si in conditii de maxima igiena, 

respectand si aplicand cu strictete toate masurile si regulile impuse in acest sens de 

autoritatile competente.  

  

Pentru aceasta, iti aducem la cunostinta prin intermediul acestei sectiuni Termeni Speciali 

inclusiv masurile suplimentare de preventie si siguranta pe care le-am luat. 

  

Daca ai intrebari sau ai nevoie de orice fel de clarificare cu privire la acesti Termeni Speciali, 

ne poti contacta oricand la urmatoarea adresa de e-mail comenzionline@cora.ro sau la 

numarul de telefon 0374 400 100 de la 10:00 – 20:30 (luni-sambata) si 10:00 – 18:30 

(duminica). 

  

De la data acestei noi versiuni de Termeni si conditii www.cora.ro, acestia se vor aplica 

tuturor achizitiilor efectuate de Clienti din magazinul online cora.ro. 

  

Termenii utilizati cu majuscula in aceasta Sectiune Termeni Speciali si care nu sunt definiti 

specific in aceasta sectiune, au intelesul atribuit prin Sectiunea Termeni Generali. 

  

Siguranta comenzilor online pe www.cora.ro in perioada speciala generata de Covid_19 

  

https://www.cora.ro/
https://www.cora.ro/
https://www.cora.ro/


Siguranta cumparaturilor efectuate online este prioritatea noastra numarul 1, de la primul 

pana la ultimul pas: incepand cu igienizarea corecta a magazinului unde iti pregatim 

Comanda si a tuturor carucioarelor si cosurilor folosite pentru transportul Produselor, pana la 

restrictionarea contactului direct intre personalul magazinelor sau curieri si tu, cel caruia ii 

sunt destinate Produsele. 

  

Iti sugeram ca in aceasta perioada dificila pentru noi toti, sa alegi varianta “plata cu cardul”. 

Astfel, vei evita contactul indelungat cu persoana care iti va livra comanda.  

  

Comenzile plasate de Clientii aflati in autoizolare/izolare 

  

Te asiguram ca avem grija si am implementat toate masurile necesare ca sa iti poti primi 

Produsele comandate, chiar daca esti in autoizolare/izolare (conform masurilor dispuse de 

autoritati). 

  

Comenzile online sunt recomandate atat pentru cei care vor sa evite posibila aglomeratie din 

magazinele fizice, cat mai ales pentru cei aflati deja in autoizolare/izolare la domiciliu. Fie ca 

alegi sau esti obligat sa ramai acasa, e ideal sa ai posibilitatea livrarii Produselor dorite exact 

la usa ta. Stai fara grija, inainte sa-ti aducem Produsele comandate, vei fi contactat/a de unul 

dintre curierii nostri care se va asigura ca va efectua livrarea in maxima siguranta atat pentru 

tine, cat si pentru noi.  

  

!!! In cazul in care esti in autoizolare/izolare, te rugam sa alegi plata cu cardul in momentul 

plasarii comenzii. 

  

!!! Este foarte important sa comunici curierului faptul ca esti in autoizolare/izolare, caz in 

care, pentru a actiona in sens preventiv, curierul iti va lasa cumparaturile la usa ta, fara niciun 

alt contact intre tine si curier. In cazul in care ai ales sa achiti in numerar, te rugam sa asiguri 

plata in siguranta pentru intrarea in posesia cumparaturilor. Pentru ca atat tu, cat si curierul sa 

fiti in siguranta, te rugam sa te informezi asupra sumei pe care trebuie sa o achiti cand 

primesti telefonul de confirmare si sa pregatesti aceasta suma pentru a o lasa intr-un loc 

vizibil la usa cand curierul aduce livrarea.  

  

Inregistrarea Comenzii 

  



Ca si pana acum, Contractul la Distanta se considera incheiat in momentul in care primesti 

notificarea de inregistrare a Comenzii transmisa de cora prin intermediul postei electronice.  

  

Apelam la intelegerea ta in cazul in care anumite Produse pe care le-ai comandat lipsesc din 

stoc si vrem sa stii ca intr-o astfel de eventualitate, cora te va informa despre aceasta 

indisponibilitate, iar atunci cand va fi posibil, de optiunea inlocuirii Produselor cu Produse 

similare de calitate superioara celor comandate si aflate in stoc. Intr-o astfel de situatie, le 

vom inlocui doar daca esti de acord cu inlocuirea. cora suporta intodeauna diferenta de pret 

rezultata in urma substitutiei celor doua Produse.  

  

Daca nu doresti inlocuirea Produselor, acestea sunt mentionate pe bonul de livrare ca Produse 

nelivrate si nefacturate. Noi vom retine doar suma Produselor efectiv livrate si facturate, 

astfel ca vom debloca imediat dupa facturare, contravaloarea Produselor nelivrate si 

nefacturate. Dupa deblocare, banca emitenta este responsabila cu disponibilitatea sumei in 

contul tau bancar, astfel incat pentru orice informatii in aceasta privinta, te rugam sa iei 

legatura cu banca emitenta a cardului bancar pe baza codului unic de procesare al tranzactiei 

(RRN).  

  

Poti afla codul unic de procesare al tranzactiei (RRN) apeland fie serviciul de Call Center 

suport cora.ro la telefon 0374 400 100, fie serviciul de Call Center Mobilpay la numarul de 

telefon 021 527 77 27. Conform legislatiei in vigoare, doar titularul contului bancar poate 

cere aceste informatii.  

  

Prin urmare, tu intotdeauna vei plati doar Produsele pregatite si livrate. 

  

Te asiguram ca abordam aceste inlocuiri cu responsabilitate, pentru ca ne dorim sa venim in 

sprijinul tau, avand in vedere imposibilitatea temporara de livrare a unor Produse. 

  

Fie ca iti vom livra Produsele la o adresa indicata de tine, fie ca decizi sa ridici Comanda 

dintr-un Punct cora de Ridicare a Produselor, acestea vor fi insotite intotdeauna de un bon de 

livrare unde vei regasi enumerate distinct Produsele livrate, Produsele inlocuite, precum si 

acele Produse care nu au putut fi livrate din lipsa de stoc si care nu au fost facturate.  

  

In astfel de situatii, Contractul la Distanta va avea ca obiect Produsele livrate efectiv, asa cum 

acestea apar enumerate in respectivul bon de livrare a Comenzii. De asemenea, in pagina ta 

de profil pe care poti sa o accesezi pe https://www.cora.ro/contul-meu vei regasi oricand 

https://www.cora.ro/contul-meu


istoricul informatiilor referitoare la Comenzi, incluzand date privind Produsele comandate si 

livrate, pretul platit, Avantajele de Fidelitate utilizate, etc. 

  

Livrarea Produselor 

  

Produsele iti vor fi livrate personal respectandu-se insa cu strictete regulile de siguranta 

impuse, astfel: 

  

• Curierii se vor igieniza cu gel hidroalcoolic inainte de a intra in cladirea ta sau de a 

suna/bate la usa, urmand sa-ti aduca fiecare punga pana in fata usii, dar fara a intra in 

locuinta; 

• Pastrand o distanta de securitate de minim 1 m, curierul iti va arata bonul de livrare pentru 

confirmarea primirii comenzii. 

  

Daca ai comunicat curierului ca esti izolat la domiciliu, chiar daca nu avem posibilitatea 

de a suna la usa sau de a-ti inmana Produsele personal, am luat toate masurile pentru a 

ne asigura ca Produsele ajung la tine in conditii de siguranta, astfel: 

  

• Vei fi contactat telefonic si informat ca livrarea Produselor se va face doar pana in fata 

usii/portii casei in care locuiesti; 

• Pentru siguranta tuturor, curierii vor purta manusi de protectie si vor livra Produsele la 

adresa indicata in Comanda, fiecare punga care contine Produse fiind lasata in fata usii tale. 

  

Care este varianta de livrare potrivita pentru mine? 

  

In oricare dintre variantele alese, LIVRARE la o adresa indicata sau RIDICARE dintr-un 

Punct cora de Ridicare a Produselor, cora.ro este alternativa pentru a-ti face cumparaturile in 

termen scurt si in siguranta. Poti opta fie sa ridici Produsele in drum spre casa, fie sa le 

primesti direct acasa, indiferent de alegere, este o alternativa care prezinta mai multa 

siguranta pentru limitarea contactului cu alte persoane.  

  



Intervalele de livrare in cadrul carora imi poate fi livrata Comanda sau o pot ridica 

dintr-un Punct cora de Ridicare al Produselor? 

  

Poti vedea intervalele de livrare in momentul in care plasezi o Comanda pe cora.ro, acestea 

fiind afisate pentru o perioada de 7 (sapte) zile si pe care le actualizam zilnic. In cazul in care 

toate intervalele afisate apar ca fiind „indisponibile” inseamna ca acestea sunt ocupate la 

capacitate maxima, in perioada afisata. In orice caz, te asiguram ca facem eforturi sa marim 

capacitatea de la o zi la alta si ca deschidem noi intervale in fiecare zi. De asemenea, in cazul 

in care anumiti Clienti anuleaza Comenzi sau nu finalizeaza Comanda, se pot elibera 

intervale si acest lucru va fi evidentiat pe www.cora.ro. 

  

Optiunea de ridicare a comenzii dintr-un Punct cora de Ridicare a Produselor 

  

Pentru a ridica in deplina siguranta Produsele dintr-unul din Punctele cora de Ridicare a 

Produselor, am luat toate masurile disponibile pentru prevenirea unei potentiale contaminari 

cu Covid_19.  

  

Iata pasii care consideram ca trebuie sa fie urmati astfel incat sa fie prevenite contaminarile 

cu Covid_19: 

  

• Dupa colectarea Produselor din magazin, impartirea lor pe comenzi, dar si dupa ce se 

realizeaza procesul de livrare la masina ta, angajatii cora isi igienizeaza mainile cu gel 

hidroalcoolic; 

• Pentru siguranta tuturor, atunci cand vei sosi sa ridici Comanda, vei fi rugat sa astepti 

Comanda langa masina, in zona Punctului cora de Ridicare* a Produselor amenajata in 

acest sens; 

*Comenzile plasate pe magazinele cora Cluj, cora Bacau, cora Ploiesti si cora Drobeta 

se pot ridica din zona Serviciul Clienti. 

Comenzile plasate pe magazinele din Bucuresti (cora Lujerului, cora Pantelimon, cora 

Alexandriei) si cora Bratianu (Constanta) se pot ridica din spatiul dedicat drive. 

Accesul se face din afara magazinului. 

 Comenzile plasate pe magazinul cora Sun Plaza din Bucuresti pot fi ridicate atat din 

zona Serviciul Clienti, cat si din spatiul dedicat drive. 



• Comanda va fi adusa de un angajat cora la masina ta in cel mai scurt timp, iar tu o vei 

incarca imediat in autoturism, fara a intra in contact direct cu personalul cora care se afla la 

distanta de minim 1 m fata de tine; 

• Daca ai facut plata online, poti pleca imediat cu Produsele cumparate; vom debloca imediat 

in contul bancar diferenta de bani intre suma rezervata si valoarea Produselor livrate; 

• Daca ai facut o Comanda cu plata ramburs, vom prelua suma aferenta, te rugam sa asiguri 

plata in siguranta/suma necesara pentru intrarea in posesia cumparaturilor, iar noi iti vom 

furniza, cand revenim la masina cu bonul, factura si restul de bani (daca este cazul). 

  

Anularea Comenzii 

  

Daca dupa ce ai plasat o Comanda pe cora.ro te-ai razgandit si vrei sa o anulezi, trebuie sa ne 

comunici aceasta decizie in maxim 24 de ore de la data la care ai primit de la cora e-mailul de 

inregistrare a Comenzii respective. Pentru pregatirea comenzii tale alocam costuri si resurse, 

astfel incat te rugam ca anularea sa fie efectuata cel tarziu in ziua anterioara celei in care 

trebuie sa ti se livreze Produsele. 

  

In vederea procesarii solicitarii tale de anulare a Comenzii, te rugam sa ne transmiti 

respectiva solicitare prin oricare dintre canelele mentionate mai jos: 

a. printr-un raspuns (reply) la e-mailul pe care Clientul l-ai primit cu privire la inregistrarea 

Comenzii; 

b. printr-un e-mail la adresa: comenzionline@cora.ro (Call Center); 

c. printr-un la apel telefonic la urmatorul numar de telefon 0374 400 100 (Call Center); 

d. printr-un apel telefonic la numarul de contact al magazinului care iti pregateste Comanda, 

asa cum acesta apare in e-mailul de confirmare a Comenzii. 

  

Cora va procesa solicitarea ta in cel mai scurt timp de la primire si iti vom trimite ulterior un 

e-mail cu anularea Comenzii. In cazul in care nu ai primit acest email de confirmare a 

anularii comenzii, te rugam sa ne contactezi la una din variantele mai sus amintite (a, b, c, d). 

  

Apelam la intelegerea ta pentru a limita pierderile materiale cu pregatirea comenzii, cu 

transportul, cu produsele proaspete care nu mai pot fi comercializate, de aceea, te rugam sa 

nu anulezi comanda in ziua livrarii.  



  

Exista cateva cazuri, exceptionale, in care chiar cora poate apela la anularea Comenzii/sa 

considere Comanda anulata, astfel:  

1. Daca ai comandat cantitati mai mari de Produse decat cele permise conform Conditiilor 

Generale de Vanzare cora.ro, ne rezervam dreptul sa iti anulam intreaga Comanda, in ziua 

lansarii ei, urmand sa primesti in aceeasi zi un e-mail privind anularea Comenzii. 

2. In cazul in care, din diverse motive, vei refuza Comanda in momentul livrarii de catre 

curier sau al ridicarii acesteia dintr-un Punct cora de Ridicare a Produselor; in oricare dintre 

aceste cazuri, vei primi de la cora un e-mail privind anularea Comenzii. 

3. Daca nu te prezinti in Punctul cora de Ridicare al Produselor in ziua selectata la momentul 

lansarii Comenzii (in cazul in care ai selectat aceasta optiune de livrare) pana la sfarsitul 

programului de lucru al Punctului cora de Ridicare al Produselor, in acest caz cora iti va 

anula Comanda, iar in aceeasi zi vei primi un e-mail privind anularea Comenzii. 

4. Daca atunci cand te prezinti in Punctul cora de Ridicare al Produselor si te informam  ca 

sunt mai multe Produse lipsa din Comanda, , doar cu acordul tau, cora va anula Comanda. 

5. In cazuri exceptionale (ex. sisteme nefunctionale, calamitate naturala, incendiu, epidemie, 

eveniment extern imprevizibil etc.) ne putem afla in imposibilitate obiectiva de a-ti livra 

Comanda ta in intervalul ales de tine la momentul lansarii Comenzii; daca trec mai mult de 3 

zile de la data aleasa de tine pentru livrare fara sa reusim sa stabilim de comun acord o alta 

data de livrare, atunci cora este nevoita sa anuleze Comanda si te informam despre anulare 

(printr-un operator din Call Center, prin e-mail). 

  

In oricare caz, anularea Comenzii inseamna ca nu mai datorezi contravaloarea Produselor din 

Comanda respectiva si cora nu iti va mai livra/furniza Produsele din Comanda respectiva; 

cora nu va datora penalitati/despagubiri pentru anulare. Toate avantajele comerciale (Tichete, 

Hiper Puncte) utilizate in comanda anulata se intorc in contul clientului si avantajele 

comerciale care ar fi fost obtinute in urma comenzii nu se mai acorda data fiind anularea 

comenzii. 

  

Pentru detalii despre orice Comanda, ne poti contacta direct la numarul de telefon 0374 400 

100 sau prin e-mail, la adresa: comenzionline@cora.ro. 

  

Pot exista intarzieri la livrare? 

Pot interveni perioade exceptionale cu o crestere neobisnuita a cererii pentru anumite Produse 

cora atat in magazinele fizice, cat si pentru achizitiile pe www.cora.ro; in astfel de situatii, 

termenele in care asigurm livrarea pot fi mai mari decat in mod obisnuit sau procesul ar putea 

suferi modificari din momentul preluarii Comenzii tale, pana in momentul in care Comanda 



ta este pregatita pentru ridicare/livrare; acestea pot afecta livrarea Produselor din Comanda ta, 

in principal pentru ca nu putem asigura ca stocurile Produselor sunt rezervate. 

  

Totodata, astfel de situatii exceptionale ne pot impiedica sa iti livram Comanda in 

ziua/intervalul selectat(a) de catre tine si va trebui sa amanam pentru urmatoarea zi sau o alta 

zi/ora de livrare. Pentru aceste situatii te vom contacta telefonic si vom agrea impreuna o alta 

data/un alt interval de livrare. 

  

Te asiguram ca depunem toate eforturile sa rezolvam cat mai repede posibil orice intarziere 

aparuta, iar obiectivul nostru este sa onoram toate Comenzile. 

 


