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Loteria promoţională cora:  

„De 9 ani impreuna!”  

  

Regulament oficial de desfăşurare  

  

Secţiunea 1. Organizatorul şi durata loteriei promoţionale  

1.1. Organizator  

Organizator al campaniei este ROMÂNIA HYPERMARCHE S.A., cu sediul social în Bucureşti, 

Sectorul 3, Şos. Dudeşti-Pantelimon, nr. 73 - 75, spațiul S1 (în incinta Cora Pantelimon), cod unic de 

înregistrare 14374293, număr de ordine în Registrul Comerţului J40/38/2002. Loteria promoţională 

urmăreşte recompensarea clienţilor care au realizat cumpărături în hipermarketul cora Ploiești în 

conformitate cu acest regulament.  

1.2.   Denumire. Durata. Locul desfăşurării  

Loteria promoțională poartă denumirea „De 9 ani impreuna!” şi oferă posibilitatea tuturor 

cumpărătorilor din hipermarketurile cora Ploiești, să participe la o serie de operaţiuni promoţionale la 

care se pot câştiga diverse premii, pe baza folosirii HiperCardului de fidelitate cora în perioada               

01 octombrie- 03 octombrie 2022, in hipermarketul cora Ploiești (Str. Calomfirescu nr.2, Ploiești). 

Loteria promotionala „De 9 ani impreuna!”. 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a completa şi/ sau modifica Regulamentul oficial, completarea şi/ 

sau modificarea urmând a fi adusă la cunoştinţa publică în modalităţile prevăzute la Secţiunea 6 din 

prezentul regulament.  

Secţiunea 2. Dreptul de participare  

  

La această loterie promoţională pot participa numai persoane fizice, române sau străine, în 

conformitate cu prevederile prezentului regulament.  

 

Toti clientii care folosesc Cardul de fidelitate in perioada perioada 01 octombrie- 03 octombrie 2022, 

in intervalul orar 08:00-22:00 la cumparaturi in hypermarketul cora Ploiesti, au sansa sa castige 

garantat un premiu in cadrul tombolei promotionale ,,Cora Ploiesti 9 ani!”, cu conditia sa faca 

cumparaturi de minimum 90 lei pe bonul de cumparaturi in magazinul cora Ploiești.  

Clientii care fac cumparaturi de minimum 90 lei in perioada 01 octombrie- 03 octombrie 2022, si 

folosesc Cardul de Fidelitate cora, vor fi automat inscrisi in Marea Tombola, unde pot castiga premii 

precum:   

 

- Premiul 1 TV LED diagonala 147 cm - 1814,22 lei 

- Premiul 2 Storcator fructe + robot de bucatarie  

- Premiul 3 1 voucher cumparaturi cu valoare de 250 lei  

- Mentiunii        9 premii * 9000 HP 
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În cazul în care o persoană cu vârsta sub 18 ani este declarată câştigătoare, premiul poate fi ridicat de 

către unul dintre părinţi sau de către tutorele legal.  

La aceasta loterie promotionala este interzisa participarea angajatilor SC.ROMANIA 

HYPERMARCHE S.A., a tuturor agentiilor implicate, precum si a tuturor membrilor familiilor 

acestora: parintii, copiii, fratii/ surorile, sotiile sau sotii acestora. 

 

  

Secţiunea 3. Condiţiile şi modul de participare  

  

Fiecare participant primeste la casa de marcat un talon informativ cu mesajul ,,Felicitari! Ai intrat in 

Marea Tombola!” de fiecare data cand cumpara din hypermarketul cora Ploiești, de minimum 90 lei 

pe bonul de cumparaturi in perioada 01 octombrie- 03 octombrie 2022, in intervalul orar 08:00-

22:00. 

  

Taloanele de participare vor fi automat emise odată cu folosirea HiperCardului de fidelitate cora în 

hypermarketurile cora, conform pragurilor de achizitie mentionate si detaliate mai sus. 

  

Pentru înscrierea la Marea Tombolă fiecare participant trebuie sa faca cumparaturi de minimum 90 

lei in perioada 01 octombrie- 03 octombrie 2022, si sa foloseasca Hipercardul de Fidelitate cora la 

cumparaturi. În cazul în care un client nu are card de fidelitate cora poate solicita deschiderea unui 

card la Punctul de Beneficii sau și-l poate deschide direct din aplicația cora.   

  

Secţiunea 4. Descrierea si acordarea premiilor  

  

Toţi participanţii care au facut cumparaturi de minim 90 lei in perioada 01 octombrie- 03 octombrie 

2022, si au prezentat si Hipercardul de Fidelitate cora, intră în Marea Tombolă unde pot câştiga unul 

din cele 12 premii detaliate in sectiunea 2. 

➢ Premiul 1 TV LED  ALLVIEW diagonala 147 cm = 1814,22 lei 

➢ Premiul 2 Storcator fructe Ronhson+ robot de bucatarie Taurus 

➢ Premiul 3 1 voucher cumparaturi cu valoare de 250 lei 

➢ Mentiuni         9 premii *9000 HP( echivalent in RON 207 per premiu) 

 

Premiile oferite in urma campaniei au o valoare: 

Premiul 1 are o valoare totala de 2158,92 reprezentând valoarea premiului 1 de la Marea Tombola şi o 

sumă de bani în valoare de 173 lei (TVA inclus) ce va fi reținută de Organizator la sursă cu titlu de 

impozit.  

 

Secţiunea 5. Extragerea premiilor si anunţarea câştigătorilor  

  

Câştigătorii premiilor nu au posibilitatea primirii contravalorii în bani sau în alte obiecte a premiilor şi 

nici de a cere modificarea premiilor sau a caracteristicilor acestora.  

 

Câştigătorii vor putea să-şi ridice premiile castigate la Marea Tombola din hipermaketul cora, unde a 

avut loc participarea în urma căreia au fost declaraţi câştigători, până la data de 7 octombrie 2022, in 

baza actului de identitate in original, a Hipercardului de Fidelitate cora si a bonurilor de cumparaturi.  

  

În cazul în care este câştigătoare o persoană cu vârsta sub 18 ani sau o persoană declarată judecătoreşte 

incapabilă (iar Organizatorul are cunoştinţă de acest fapt, sau acest fapt este evident), premiul poate fi 

ridicat numai de către unul dintre părinţii acesteia, curatorul sau tutorele său legal. Pentru obţinerea 
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premiului, câştigătorul care face dovada câştigării premiului are obligaţia de a semna în Registrul 

Premiilor Acordate, în care vor fi completate datele personale solicitate conform respectivului registru.  

  

Extragerea finală  

  

Pe data de 6 octombrie 2022 va fi organizată o extragere electronică si vor fi extraşi câştigatorii.   

Se vor extrage pentru fiecare premiu câte 1 serie de card de fidelitate reprezentând câştigatorul şi câte 

3 serii de card de fidelitate, reprezentând rezerve.   

Dacă la verificarea finală un câştigător desemnat iniţial nu îndeplineşte condiţiile pentru atribuirea 

premiului,  nu vor avea datele de contact valide si/sau actualizate la o data ulterioara datei de 06 

octombrie 2022 va fi contactată o altă persoană ca primă rezervă. În situaţia în care nu poate fi atribuit 

premiul nici de această dată, se va relua procedura cu următoarele rezerve, în ordinea în care acestea 

au fost extrase.   

  

Anunţarea câştigătorilor se va face in magazin, pe data de 7 octombrie 2022 iar lista cu numele 

acestora vor fi afişate la Serviciul Clienti si pe www.cora.ro.  

  

Câştigătorii vor fi anunţaţi prin telefon (la numărul înscris in participarea la Programul de Fidelitate 

cora) în următoarele 48 ore ulterioare extragerii. Câştigătorii care nu au putut fi contactaţi în urma a 3 

(trei) apeluri telefonice efectuate la interval de 30 (treizeci) de minute, vor fi notificaţi prin mesaje 

SMS cu privire la câştigarea premiului, respectiv cu privire la posibilitatea intrării în posesia acestuia. 

Câştigătorii care nu contactează Organizatorul timp de 24 (douăzecişipatru) de ore de la data notificării 

telefonice sau prin mesaj SMS pierd drepturile corespunzătoare calităţii de câştigător, iar Organizatorul 

va contacta prima rezervă, respectând aceeaşi procedură descrisă anterior.  

  

Acordarea premiilor de la Marea Tombola se va realiza incepand cu data de 7 octombrie 2022 pana 

pe data de 21 octombrie 2022 , în incinta hipermarketului cora Ploiesti, in baza actului de identitate 

in original, a Cardului de fidelitate cora si a bonurilor de cumparaturi.  

  

În cazul în care câştigătorul nu se poate prezenta personal pentru ridicarea premiului, premiul poate fi 

înmânat soţului/ soţiei sau unei rude de gradul I cu condiţia ca aceasta să prezinte actul de identitate al 

câştigătorului si HiperCardul de fidelitate cora şi o declaraţie din partea câştigătorului (sub semnatura 

privată, nu autentică) în care să exprime motivul ridicării premiului de către altcineva.  

  

În cazul în care, ca urmare a festivităţii de premiere, Organizatorul doreşte să utilizeze numele, adresa, 

imaginea, fotografia şi/ sau materialele filmate cu participantul declarat câştigător la această loterie 

publicitară, Organizatorul va solicita respectivului participant declarat câştigător să-şi exprime 

consimţământul scris, neîngrădit şi neviciat, cu privire la utilizarea de către Organizator a numelui, 

adresei, imaginii, fotografiei şi materialelor filmate cu el în calitate de câştigător.  

  

  

Secţiunea 6. Angajamente şi verificarea dreptului de participare  

  

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru taloanele deteriorate, pierdute/ furate sau  pe care 

participantul nu le poate preda la Centrul de Premiere in original în termenul stabilit prin prezentul 

regulament. Deteriorarea, lipsa elementelor de securitate, pierderea talonului etc. conduc automat şi 

necondiţionat la pierderea dreptului de participare la loteria promoţională şi la pierderea dreptului de 

ridicare a vreunui premiu instant de către persoana care a primit respectivul talon de participare.  

  

http://www.cora.ro/
http://www.cora.ro/
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Secţiunea 7. Responsabilitate  

  

Organizatorul loteriei promoţionale nu va avea nicio răspundere derivând din şi nu va putea fi implicat 

în litigii legate de deţinerea sau proprietatea asupra bonurilor de casă şi a taloanelor participante. 

Litigiile privind dreptul de proprietate asupra bonurilor de casă şi a taloanelor nu vor putea influenţa 

principiul conform căruia Organizatorul va acorda premiul persoanei a cărei participare a fost efectuată 

în conformitate cu prevederile prezentului regulament. În raporturile  

Organizatorului cu participanţii la loterie se va aplica principiul primului venit care îndeplineşte toate 

condiţiile prevăzute în prezentul regulament.  

  

Secţiunea 8. Taxe  
Veniturile din premii se impun, prin reţinere la sursă, cu o cotă  de 10% aplicată asupra venitului brut 

realizat din fiecare premiu. Obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului revine Organizatorului. 

Impozitul aferent premiilor este de 173 lei sumă inclusă în valoarea totală a premiilor şi menţionată la 

secţiunea 4 - Descrierea premiilor.  

Impozitul calculat şi reţinut în momentul plăţii este impozit final.  

  

  

Secţiunea 9.  Regulamentul oficial  
Prezentul regulament de participare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la standurile de 

informaţii Serviciul Clienţi din cadrul hipermarketului cora Ploiesti precum şi pe internet la adresa 

www.cora.ro.   

 

 

  

  

ORGANIZATOR  

S.C România Hypermarché S.A.  

Aurelia Radulescu – Director general  

Prin mandatarul său Ivan Ionut- Director magazine Cora Ploiesti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cora.ro/
http://www.cora.ro/
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Anexa premii instant 

Delikat Legume 400g 

Fortuna Rendez-vous Cafea macinata 250g 

Magura Prajitura glazura cr. lapte 35g 

Heidi Ciocolata dark extrem 85% 80g 

Heidi Ciocolata dark espresso 27g 

Heidi Ciocolata dark extreme 85% 27g 

Deroni Orez camolino 1kg 

Coca-Cola Bautura carbo 0.5l 

Pepsi Cola Bautura carbo 0.5l 

Neumarkt Bere pet 1l 

Pistol apa PIT850936 17 cm 

Pistol apa PIT850940 19 cm 

Sabie baloane sapun PIT850977 stea 

Sabie baloane sapun PIT850979 ursulet 

Sabie baloane sapun PIT850980 purcelus 

Sabie baloane albina cu lumini PIT850982 

Sabie baloane sapun PIT850983 

Tub baloane sapun PIT850986 

Art&Craft Stickere Unicorni 

Art&Craft StickereBufnita 

Art&Craft Stickere Unicorn 

Minge haioasa 

Minge topaitoare 

Set 6 fluturi badminton 

Set 6 mingii ping pong 

Set 6 mingi ping pong  so4300060 

MOJE AUTO Ceara lichida 750ml 

MOJE AUTO spray imp.gudron/rasina 200ml 

MOJE AUTO spray cu silicon 400ml 

MOJE AUTO sol curatare bord mat 750ml 

MOJE AUTO Spray spuma pt tapiterie 520ml 

MOJE AUTO spray curatat AC 300 ml 
Dezinfectant Protex 

Gel de dus Palmolive 
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Antiperspirant roll on Str8 

Deodorant Mennen Speed Stick  


