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Regulamentul desfasurarii campaniei „Dormitorul tau, confortabil si sustenabil”  

in perioada  

24 – 31 ianuarie 2023 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORII CAMPANIEI 

Campania „Dormitorul tau, confortabil si sustenabil”, care se va desfasura in perioada 24 – 31 ianuarie 2023 (denumita in 

continuare “Campania”) este organizata de Romania Hypermarche S.A., cu sediul in Bucuresti, Sector 3, Soseaua Dudesti - 

Pantelimon nr. 73-75, spatiul S1, incinta cora Pantelimon, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/38/2002, CIF RO 

14374293 (denumita in continuare „Organizator” sau „cora”).  

Decizia de derulare a campaniei promotionale conform regulilor din prezentul regulament (denumit in continuare 

„Regulamentul”) este finala si obligatorie pentru participanti.  

1.1. Campania se adreseaza tuturor clientilor cora, posesori de card Cora care intentioneaza sa achizitioneze o pilota, 

patura sau cuvertura disponibila in magazinele cora, in schimbul predarii unei paturi, pilote sau cuverturi uzate (denumite 

in continuare „invelitori uzate”), pe perioada desfasurarii Campaniei.  Predarea invelitorii uzate se va face la locatia 

oricarui magazin Cora, care participa la Campanie.  

Campania nu este valabila in mediul online pe www.cora.ro  

1.2.  Organizatorul Campaniei ofera acestor clienti, cu ocazia predarii invelitori uzate, un voucher de -20% prin Tichet cora 

din valoarea noii pilote, paturi sau cuverturi, care va putea fi utilizat la cumparaturi. 

Tichetul cora este un bon de reducere care se poate utiliza din ziua urmatoare emiterii, timp de 21 (douazecisiunu) de zile, 

exclusiv in magazinul emitent. Reducerea prin Tichet cora nu este valabila pentru urmatoarele categorii de produse: 

bauturi alcoolice spirtoase, tutun, formule de lapte pentru sugari de pana la 1 (un) an, cereale pentru sugari de pana la 6 

(sase) luni, servicii, taxe, carduri cadou si pungi de cumparaturi. 

Daca valoarea produselor achizitionate depaseste valoarea Tichetului care se doreste a fi utilizat, posesorul Tichetului 
trebuie sa achite diferenta aferenta, pentru a finaliza achizitia tuturor produselor.  

Daca valoarea produselor achizitionate este mai mica decat valoarea Tichetului, diferenta aferenta se returneaza tot sub 
forma de Tichet, utilizabil tot in magazinul cora emitent si doar pana la expirarea valabilitatii (termenul initial de 
valabilitate nu se modifica). 

In cazul in care Tichetul nu este folosit pana la data expirarii valabilitatii lui, din orice motiv, contravaloarea lui nu se va 
rambursa, iar Tichetul nu mai poate fi utilizat ulterior. 

Campania este valabila exclusiv pentru posesorii de HiperCard de Fidelitate, in limita a 1 (un) produs / card / zi / persoana. 

1.3. Campania se va desfasura cu respectarea prevederilor prezentului Regulament al campaniei „Dormitorul tau, 

confortabil si sustenabil” (denumit in continuare “Regulament”). Prin simpla participare la aceasta Campanie, clientii 

declara ca accepta si se conformeaza tuturor prevederilor prezentului Regulament. 

1.4. Pe parcursul desfasurarii Campaniei, Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament, avand 

obligatia de a anunta clientii in mod oficial, in acelasi mod in care Regulamentul a fost publicat. Astfel de modificari ale 

Regulamentului vor fi facute publice cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de intrarea acestora in vigoare. 

 

SECTIUNEA 2. DURATA SI LOCUL DESFASURARII CAMPANIEI SI VALOAREA TOTALA VOUCHERE 

http://www.cora.ro/
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2.1. Campania se desfasoara pe teritoriul  Romaniei, in perioada 24 – 31 ianuarie 2023, cu aplicarea prevederilor de la 

art.2.3, in cadrul magazinelor Cora enumerate prin Anexa 1 a prezentului Regulament (denumite in continuare 

„Magazinele Participante”), in intervalul orar curent de functionare al acestora. 

2.2. In situatia in care Organizatorul decide sa reduca sau sa prelungeasca durata Campaniei, acest fapt va fi adus la 

cunostinta clientilor prin publicarea informatiei pe site-ul www.cora.ro, prin afisare in Magazinele Participante si/sau prin 

actualizarea prezentului Regulament inainte de intrarea in vigoare a modificarilor, conform Sectiunii 1, pct. 1.4 din 

prezentul Regulament. 

2.3. Valoare totala vouchere: nelimitata. 

Campania se desfasoara incepand cu data mentionata la punctul 2.1 in limita bugetului echivalent cu valoarea totala a 

voucherelor. 

 

SECTIUNEA 3. MODUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI. CONDITII DE PARTICIPARE 

3.1. Prezenta Campanie se adreseaza persoanelor fizice, cu varsta minima de 18 (optsprezece) ani, avand domiciliul pe 

teritoriul Romaniei si persoanelor juridice cu sediul in Romania, denumite in continuare „Consumatori”, care predau una 

sau mai multe invelitori uzate in schimbul unui voucher de -20% prin Tichet cora din valoarea unei pilote, paturi sau 

cuverturi noi achizitionate, in limita stocului disponibil. 

In cazul in care clientii nu detin un card de fidelitate cora, pentru a beneficia de campanie, pot solicita/realiza pe loc un 

card cora, la Punctul de Beneficii de langa Serviciul Clienti sau din Aplicatia mobila cora. 

3.2. Consumatorul poate preda la oricare dintre locatiile Magazinelor Participante, la biroul “Serviciul Clienti”, in perioada 

de desfasurare a prezentei Campanii, cel putin o invelitoare uzata (indiferent de marca, stare, model). 

3.3. Urmare a predarii unei invelitori uzate, Consumatorul va primi de la biroul “Serviciul Clienti” din Magazinul Participant 

Cora un voucher de -20% prin Tichet cora din valoarea noii pilote, paturi sau cuverturi achizitionate, care va putea fi utilizat 

la cumparaturi. Prin scanarea codului de bare al voucherului impreuna cu seria cardului cora, Consumatorul va beneficia 

astfel de un tichet cora in cuantum de 20% din valoarea pilotei, paturii sau cuverturii noi achizitionate, iar Tichetul poate fi 

ulterior utilizat conform mentiunilor de la pct 1.2. 

Se ofera vouchere pentru fiecare invelitoare uzata predata. Consumatorul va beneficia astfel de o reducere de -20% prin 

Tichet cora din prețul de achiziție al produsului nou ales din categoria pilote, paturi sau cuverturi. 

Spre exemplu: Consumatorul aduce o cuvertura uzata la Serviciul Clienti de unde primeste un voucher de -20%, iar acesta 

va fi folosit la casa de marcat, la achizitia unei pilote noi care are un pret de 100 lei; in urma acestei achizitii, Consumatorul 

va primi un tichet cora de 20 lei care va putea fi utilizat la cumparaturi in magazinul cora emitent.  

3.4. La achizitia unei pilote, paturi sau cuverturi noi se poate folosi maxim 1 (un) voucher / card cora. Campania este 

valabila in limita a 1 (un) produs / card / zi / persoana. 

3.5. Tichetul cora nu se poate converti in bani si nu se poate solicita contravaloarea acestuia.  

3.6. Voucherul si Tichetul cora pot fi transmise de catre detinator, oricarei persoane fizice sau juridice, in vederea utilizarii. 

Voucherul validat prin utilizare la achizitia unei pilote, paturi sau cuverturi noi va fi retinut de catre reprezentantii 

Magazinului Participant. 

3.7. Orice invelitoare uzata predata in cadrul Campaniei nu va mai putea fi restituita Consumatorului, chiar si in situatia 

stornarii facturii / bonului fiscal de achizitie, avand in vedere ca acesta intra imediat pe un circuit al reutilizarii si/sau 

reciclarii responsabile. In cazul stornarii facturii / bonului fiscal, consumatorului i se va restui doar suma efectiv achitata de 

acesta la achizitia pilotei, paturii sau cuverturii, minus contravaloarea tichetului cora. Astfel, din valoarea facturii / bonului 

fiscal se va scadea valoarea tichetului cora utilizat. 
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3.8. Voucherele se pot folosi si sunt valabile pentru achizitia unei pilote, paturi sau cuverturi noi doar in perioada 24 – 31 

ianuarie 2023. 

 

SECTIUNEA 4. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

4.1. Organizatorul se obliga sa respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al 

Consiliului  privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera 

circulatie a acesor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pe durata 

Campaniei.  

Participantii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au urmatoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la 

date, dreptul de rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a 

obiecta si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal.  

4.3. Datele vor fi dezvaluite exclusiv persoanei vizate si autoritatilor publice avand atributii in acest sens.  

4.4. Consumatorul are dreptul de a solicita excluderea din baza de date a cora prin simpla transmitere a unei cereri scrise, 

datata si semnata la urmatoarea adresa: Bucuresti, Sector 3, Soseaua Dudesti - Pantelimon nr. 73-75, spatiul S1, incinta 

Cora Pantelimon, in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor Cora, sau la adresa de e-mail: protectiadatelor@cora.ro 

 

SECTIUNEA 5. LOGISTICA 

Cora asigura in cadrul Campaniei, in cadrul Magazinelor Participante, in mod direct sau prin colaboratorii sai (a) 

administarea invelitorilor uzate colectate; (b) formula completa pentru preluarea invelitorilor uzate de la Consumatori; (c) 

gestionarea documentelor (vouchere); (d) informarea consumatorilor si promovarea Campaniei in masura si formatul in 

care acest lucru este permis de procedurile interne ale companiei, (e) decontarea valorii voucherelor validate in 

magazinele participante, (f) suport si asistenta pentru consumatori, (g) stoc suficient de produse incluse in Campanie. 

 

SECTIUNEA 6. LIMITAREA RASPUNDERII 

6.1. Organizatorul nu are obligatia de a certifica dreptul Consumatorului asupra invelitorilor uzate in cadrul Campaniei sau 

dreptul acestuia asupra voucherului prezentat, intreaga responsabilitate in acest sens apartinand Consumatorului. 

6.2. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, furt, abuz sau orice alte 

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

influentat sau care au facilitat obtinerea de vouchere in mod nelegal, sau multiplicarea neautorizata/ falsificarea 

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

6.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu da curs solicitarilor consumatorilor care incalca conditiile de organizare si 

participare la Campanie prevazute prin prezentul Regulament.  

6.4. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru pierderea voucherelor de catre Consumatori. Voucherul de -20% se 

aplica la pretul unei pilote, paturi sau cuverturi noi, prezentata intr-unul dintre Magazinele Participante, prin Tichet cora.   

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

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

 

SECTIUNEA 7. TAXE SI IMPOZITE 

7.1. Organizatorul este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor fiscale ce revin fiecaruia in parte, conform prevederilor 

legale in vigoare. 

mailto:protectiadatelor@cora.ro
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SECTIUNEA 8. FORTA MAJORA. CAZ FORTUIT 

8.1. Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si 

inevitabil. Cazul fortuit este un eveniment care nu putea fi prevazut si nici impiedicat de catre Organizator, inclusiv dar fara 

a se limita la imposibilitatea din motive independente de vointa lor, de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament. 

8.2. Daca o situatie de forta majora sau caz fortuit impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si 

continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor pentru perioada in 

care aceasta indeplinire va fi impiedicata, intarziata sau sistata. Daca invoca forta majora sau cazul fortuit, Organizatorul 

este obligat sa comunice consumatorilor cazul de forta majora sau caz fortuit existent in termen de 5 zile lucratoare de la 

aparitia oricaruia dintre acestea.  

 

SECTIUNEA 9. LITIGII 

9.1. Orice reclamatie cu privire la Campanie poate fi adresata in scris Organizatorului la adresa sediului social specificate in 

acest Regulament in termen de maximum 7 (sapte) zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat. 

9.3. Eventualele neintelegeri aparute intre Organizator si consumatori, participanti la Campanie se vor rezolva pe cale 

amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane 

competente de la sediul Organizatorului. 

 

SECTIUNEA 10. INTRERUPEREA / SISTAREA CAMPANIEI 

Organizatorul isi rezerva dreptul de a intrerupe/ sista Campania oricand pe parcursul desfasurarii acesteia, cu informarea 

prealabila a consumatorilor cu cel putin 24 (douazecisipatru) ore inainte, prin mijloace de comunicare corespunzatoare 

(afisare pe www.cora.ro, semnalizare in Magazinele Participante, etc.). Acest demers nu va atrage raspunderea fata de 

Consumatori. 

 

SECTIUNEA 11. REGULAMENTUL CAMPANIEI 

11.1. Regulamentul Campaniei este afisat si disponibil gratuit, pe toata perioada de desfasurare a Campaniei, pe pagina 

oficiala de internet la adresa www.cora.ro, precum si in Magazinele Participante, la Departamentul “Serviciul Clienti”. 

 

Data emiterii Regulamentului: 23 noiembrie 2022 
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Anexa 1: Lista magazinelor participante 

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

cora Bucuresti Calea Vacaresti, Nr. 391 (Sun Plaza) 

cora Bucuresti Soseaua Vergului, Nr. 20, Centrul Comercial Esplanada (Pantelimon) 

cora Bucuresti Soseaua Alexandriei, Nr. 152-154 (Alexandriei) 

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

cora Constanta B-dul Alexandru Lapusneanu, Nr. 116C (City Park Mall) 

cora Constanta Str. Cumpenei, Nr. 2 (langa Pod Butelii) (Bratianu) 

cora Ploiesti Strada Calomfirescu, Nr. 2 

cora Bacau Str. Milcov, Nr. 2-4 

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

 

 

 

 
 

 


