
Regulamentul desfășurării campaniei „Rabla pentru Tigăi”  

Programul cora de înlocuire a vaselor de gatit uzate cu unele 

mai performante 

 

în perioada 15 iunie 2022 – 13 iulie 2022 

 

 

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORII CAMPANIEI 

Campania „Rabla pentru Tigăi”, care se va desfășura în perioada 15 iunie 2022 – 13 iulie 2022 (denumită în continuare 

“Campania”) este organizată de  

Romania Hypermarche S.A., cu sediul în București, Sector 3, Șoseaua Dudești - Pantelimon nr. 73-75, spațiul S1, incinta 

cora Pantelimon, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/38/2002, CIF RO 14374293 (denumită în continuare 

„Organizator” sau „cora”).  

 

Decizia de derulare a campaniei promoționale conform regulilor din prezentul regulament (denumit în continuare 

„Regulamentul”) este finală și obligatorie pentru participanți.  

 

1.1. Campania se adresează tuturor clienților fideli cora care dețin un card de fidelitate cora si care intenționează să 

achiziționeze orice produs nou în valoare minimă de 59.99 lei din categoria de tigăi/grill/friteuze (exclus produse electrice 

și articole aflate deja in promoții) și din mărcile participante enumerate conform Anexei 2, disponibile în magazinele 

cora, în schimbul predării unei tigăi, oale sau cratițe uzate, pe perioada desfășurării Campaniei.  Predarea unei tigăi, oale 

sau cratițe uzate se va face la locația oricărui magazin cora, care participă la Campanie.  

1.2.  Organizatorul Campaniei oferă acestor clienți, cu ocazia predării unei tigăi, oale sau cratițe uzate, un voucher valoric 

de 50% reducere, care va putea fi utilizat la achiziția unui produs nou în valoare minimă de 59.99 lei din categoria de 

tigăi/grill/friteuze (exclus produse electrice și articole aflate deja in promoții) și din mărcile participante enumerate 

conform Anexei 2, pe perioada de desfășurare a Campaniei, în limita stocului disponibil. 

1.3. Campania se va desfășura cu respectarea prevederilor prezentului Regulament al campaniei „Rabla pentru Tigăi” 

(denumit în continuare “Regulament”). Prin simpla participare la această Campanie, clienții declară că acceptă și se 

conformează tuturor prevederilor prezentului Regulament. 

1.4. Pe parcursul desfășurării Campaniei, Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, având 

obligația de a anunța clienții în mod oficial prin intermediul Distribuitorului, în același mod în care Regulamentul a fost 

publicat. Astfel de modificări ale Regulamentului vor fi făcute publice cu cel puțin 24 (douazecișipatru) de ore înainte de 

intrarea acestora în vigoare. 

 

SECȚIUNEA 2. DURATA și LOCUL DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI și VALOAREA TOTALĂ VOUCHERE 

2.1. Campania se desfăşoară pe teritoriul  României, începând cu data de 15 iunie 2022, ora 00:01 și până la data de 13 

iulie 2022, ora 23:59, cu aplicarea prevederilor de la art.2.3,  în cadrul magazinelor cora enumerate prin Anexa 1 a 

prezentului Regulament (denumite în continuare „Magazinele Participante”), în intervalul orar curent de funcționare al 

acestora. 

2.2. În situaţia în care Organizatorul decide să reducă sau să prelungească durata Campaniei, acest fapt va fi adus la 

cunoştinţa clienților prin publicarea informaţiei pe site-ul www.cora.ro, prin afişare în Magazinele Participante şi/sau prin 

actualizarea prezentului Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor, conform Secțiunii 1, pct. 1.4 din 

prezentul Regulament. 



2.3.Valoare totală vouchere: nelimitată in perioada campaniei 

Campania se desfășoară începând cu data menționată la punctul 2.1. 

 

 

SECȚIUNEA 3. MODUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI. CONDIȚII DE PARTICIPARE 

3.1. Prezenta Campanie se adresează persoanelor fizice care dețin un card cora, cu vârsta minimă de 18 ani, având 

domiciliul pe teritoriul României și persoanelor juridice cu sediul în România, denumite în continuare „Consumatori”, 

care predau una sau mai multe tigăi, oale sau cratițe uzate în schimbul achiziției uneia sau mai multor tigăi participante 

în Campanie, conform Secțiunii 1.1, în limita stocului disponibil. 

În cazul în care clienții nu dețin un card de fidelitate cora, pentru a beneficia de campanie, pot solicita/realiza pe loc un 

card cora, la Punctul de Beneficii de lângă Serviciul Clienți sau din Aplicația mobilă cora. 

3.2. Consumatorul poate preda la oricare dintre locațiile Magazinelor Participante, la biroul “Serviciul Clienți”, în perioada 

de desfășurare a prezentei Campanii, cel puțin o tigaie, oală sau cratiță uzată (indiferent de marcă, stare, model). 

3.3. Urmare a predării unei tigăi, oale sau cratițe uzate, Consumatorul va primi de la biroul “Serviciul Clienți” din 

Magazinul Participant cora un voucher valoric cu o reducere de 50%, pe care îl poate utiliza la achiziția unui produs nou 

în valoare minimă de 59.99 lei din categoria de tigăi/grill/friteuze (exclus produse electrice și articole aflate deja in 

promoții) și din mărcile participante enumerate conform Anexei 2, disponibile în oricare din magazinele cora participante 

la Campanie. Consumatorul va beneficia astfel de o reducere de 50% din prețul de achiziție a produsului nou ales prin 

scanarea cardului de fidelitate la casa de marcat și a predării voucherului în atenția casierului. 

Se ofera vouchere pentru fiecare produs uzat din categoria tigaie, oală sau cratiță. 

La achiziția unui produs nou în valoare minimă de 59.99 lei din categoria de tigăi/grill/friteuze (exclus produse electrice 

și articole aflate deja in promoții) se poate utiliza 1 (un) singur voucher valoric de 50% reducere pentru plata unei tigăi 

noi, în limita a 6 buc / zi / client. 

3.4. Voucherul valoric nu se poate converti în bani, nu se poate fractiona și nu se poate solicita contravaloarea acestuia. 

Voucherul poate fi transmis de către deținător, oricărei persoane fizice sau juridice, în vederea utilizării. Voucherul valoric 

validat prin utilizare la achiziția unui produs nou în valoare minimă de 59.99 lei din categoria de tigăi/grill/friteuze (exclus 

produse electrice și articole aflate deja in promoții) și din mărcile participante enumerate conform Anexei 2, va fi reținut 

de către reprezentanții Magazinului Participant atât la casele de marcat cât si la cele self ceck-out. Voucherul se poate 

utiliza în oricare dintre magazinele participante la Campanie. 

3.5. Orice tigaie, oală sau cratiță uzată predată în cadrul Campaniei nu va mai putea fi restituită consumatorului, chiar și 

în situația stornării facturii de achiziție, având în vedere că acesta intră imediat pe un circuit al reciclării responsabile, 

conform legislației în vigoare. În cazul stornării facturii, consumatorului i se va restitui doar suma efectiv achitată de 

acesta la achiziția tigăii. Astfel, din valoarea facturii se va scădea valoarea voucherului utilizat inițial la achiziția acelei 

tigăi. 

3.6. Voucherele se pot folosi și sunt valabile pentru achiziția unui produs nou în valoare minimă de 59.99 lei din categoria 

de tigăi/grill/friteuze (exclus produse electrice și articole aflate deja in promoții) și din mărcile participante enumerate 

conform Anexei 2, doar în perioada 15 iunie 2022 – 13 iulie 2022. 

 

 

SECȚIUNEA 4. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

4.1. Organizatorul și Distribuitorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 

European și al Consiliului  privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 

și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal pe durata Campaniei.  



Participanții la Campanie, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces 

la date, dreptul de rectificare, dreptul la ștergere, dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a 

obiecta și dreptul de a se adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal.  

4.3. Datele vor fi dezvăluite exclusiv persoanei vizate și autorităților publice având atribuții în acest sens.  

4.4. Consumatorul are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a Distribuitorului prin simpla transmitere a unei 

cereri scrise, datată şi semnată la următoarea adresă: Bulevardul Iuliu Maniu nr. 19, Sector 6, București, în atenţia 

Responsabilului cu Protecția Datelor cora, sau la adresa de e-mail: protectiadatelor@cora.ro. 

 

SECȚIUNEA 5. LOGISTICĂ 

cora asigură în cadrul Campaniei, din Magazinelor Participante, în mod direct sau prin colaboratorii săi (a) administrarea 

parcului de deșeuri; (b) formula completă pentru preluarea deşeurilor de la consumatori; (c) gestionarea documentelor 

(vouchere); (d) informarea consumatorilor și promovarea Campaniei în măsura şi formatul în care acest lucru este permis 

de procedurile interne ale companiei, (e) decontarea valorii voucherelor validate în magazinele participante, (f) suport și 

asistență pentru consumatori, (g) stoc suficient de produse incluse în Campanie. 

 

SECȚIUNEA 6. LIMITAREA RĂSPUNDERII 

6.1. Organizatorul nu are obligația de a certifica dreptul consumatorului asupra deșeului predat (tigăi, oale sau cratițe 

uzate) în cadrul Campaniei sau dreptul acestuia asupra voucherului prezentat, întreaga responsabilitate în acest sens 

aparținând consumatorului. 

6.2. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, furt, abuz sau orice alte 

tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. În cazul în care sunt identificate persoane care au 

influențat sau care au facilitat obținerea de vouchere în mod nelegal, sau multiplicarea neautorizată/ falsificarea 

voucherelor, Organizatorul va putea solicita atragerea răspunderii persoanelor respective, pe baza dovezilor existente.  

6.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a nu da curs solicitărilor consumatorilor care încalcă condițiile de organizare și 

participare la Campanie prevăzute prin prezentul Regulament.  

6.4. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru pierderea voucherelor de către consumatori. Reducerea aplicată la 

prețul unei tigăi noi se oferă exclusiv în baza voucherului valabil, prezentat într-unul dintre Magazinele Participante.   

6.5. Organizatorul nu va fi responsabil sau răspunzător pentru nici un fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune 

directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participării consumatorilor la Campanie. 

 

SECȚIUNEA 7. TAXE ȘI IMPOZITE 

7.1. Organizatorul este răspunzător de plata taxelor sau obligațiilor fiscale ce revin fiecăruia în parte, conform 

prevederilor legale în vigoare. 

 

SECȚIUNEA 8. FORȚĂ MAJORĂ. CAZ FORTUIT 

8.1. Pentru scopul acestui Regulament, forţă majoră înseamnă orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si 

inevitabil. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevăzut şi nici împiedicat de către Organizator, inclusiv dar 

fără a se limita la imposibilitatea din motive independente de voinţa lor, de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin 

Regulament. 

8.2. Dacă o situaţie de forţă majoră sau caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului şi 

continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligaţiilor pentru perioada în 

care această îndeplinire va fi împiedicată, întârziată sau sistată. Dacă invocă forţa majoră sau cazul fortuit, Organizatorul 



este obligat să comunice consumatorilor cazul de forță majoră sau caz fortuit existent în termen de 5 zile lucrătoare de 

la apariţia oricăruia dintre acestea.  

 

SECȚIUNEA 9. LITIGII 

9.1. Orice reclamație cu privire la Campanie poate fi adresată în scris Organizatorului la adresa sediului social specificate 

în acest Regulament în termen de maximum 7 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat. 

9.3. Eventualele neînțelegeri apărute între Organizator și consumatori, participanți la Campanie se vor rezolva pe cale 

amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române 

competente de la sediul Organizatorului. 

 

SECȚIUNEA 10. ÎNTRERUPEREA/ SISTAREA CAMPANIEI 

Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe/ sista Campania oricând pe parcursul desfășurării acesteia, cu informarea 

prealabilă a consumatorilor cu cel putin 24 (douăzecișipatru) ore înainte, prin mijloace de comunicare corespunzătoare 

(afișare pe web site, semnalizare în Magazinele Participante, etc.). Acest demers nu va atrage răspunderea față de 

consumatori. 

 

SECȚIUNEA 11. REGULAMENTUL CAMPANIEI 

11.1. Regulamentul Campaniei este afișat și disponibil gratuit, pe toată perioada de desfășurare a Campaniei, pe pagina 

oficială de internet la adresa www.cora.ro, precum și în Magazinele Participante, la Departamentul “Serviciul Clienți”. 

 

Data emiterii Regulamentului: 14.06.2022 

 

Anexa 1: Lista magazinelor participante 

cora București Bulevardul Iuliu Maniu, Nr. 19 (Lujerului) 

cora București Calea Văcărești, Nr. 391 (Sun Plaza) 

cora București Șoseaua Vergului, Nr. 20, Centrul Comercial Esplanada (Pantelimon) 

cora București Șoseaua Alexandriei, Nr. 152-154 

cora Cluj-Napoca Bd. 1 Decembrie 1918, Nr. 142, Napoca (Patinoar) 

cora Constanţa B-dul Alexandru Lăpușneanu, Nr. 116C (City Park Mall) 

cora Constanţa Str. Cumpenei, Nr. 2 (lângă Pod Butelii) (Brătianu) 

cora Ploiești Strada Calomfirescu, Nr. 2 

cora Bacău Str. Milcov, Nr. 2-4 

cora Drobeta-Turnu Severin Aleea Constructorului Nr.1, Turnu Severin 

 

 

 

Anexa 2: Lista mărcilor participante 

Tefal 

 Schmitter 

Heinner 

Ambition 

Oti 

 

http://www.cora.ro/


 


