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Loteria promoţională cora:  

„Câştigă premii de la români pentru români!” 

 

Regulament oficial de desfăşurare 

 

Secţiunea 1. Organizatorul şi durata campaniei 

1.1. Organizator 

Organizator al loteriei este  ROMÂNIA HYPERMARCHÉ S.A., cu sediul în Şoseaua 

Dudeşti Pantelimon nr. 73-75, Sector 3, Bucureşti, având numărul de ordine la Registrul 

Comerţului J40/38/2002 și codul unic de înregistrare RO14374293, capital social de 

152.308.851,60  lei. Loteria promoţională urmăreşte recompensarea clienţilor care au realizat 

cumpărături în hipermarketurile cora Pantelimon, cora Lujerului, cora Cluj-Napoca, cora Sun 

Plaza, cora Drobeta, cora City Park, cora Bacău, cora Brătianu, cora Alexandriei și cora 

Ploiești, în conformitate cu acest regulament.(„Organizatorul”). 

 

Regulamentul oficial este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din 

România, urmând a fi disponibil pe site-ul www.cora.ro și la standurile de informaţii Serviciul 

Clienţi din cadrul fiecărui hipermarket cora participant pe toată perioada de desfășurare a 

campaniei. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment oricare din condițiile stabilite 

în prezentul Regulament, dar nu înainte de a anunța publicul despre aceste modificări. 

 

1.2.   Denumire. Durata. Locul desfăşurării 

Campania poartă denumirea „Câştigă premii de la români pentru români!” și se desfășoară 

în 2 etape, oferind posibilitatea tuturor cumpărătorilor din hipermarketurile cora Pantelimon 

(Şos. Vergului nr. 20, sector 2, Bucureşti), cora Lujerului (B-dul Iuliu Maniu nr.19, sector 6, 

Bucureşti), cora Cluj-Napoca (B-dul 1 Decembrie 1918 nr.142, Cluj-Napoca, jud. Cluj), cora 

Sun-Plaza (Calea Văcăreşti nr. 391, sector 4, Bucureşti), cora Drobeta Turnu Severin, (str. 

Constructorului nr.1, Drobeta Turnu Severin, jud. Mehedinți); cora City Park Constanţa din 

centrul comercial ,,City Park’’(B-dul. Alexandru Lăpuşneanu nr.116 C, Constanţa, jud. 

Constanţa), cora Bacău (Str. Milcov mr. 2-4 A, Bacău, jud. Bacău), cora Brătianu (Str. 

Cumpenei nr.2, Constanţa, jud. Constanţa), cora Alexandriei (Şos. Alexandriei nr.152, sector 

5, Bucureşti), cora Ploiești, (Str. Calomfirescu nr.2, Ploiești, jud. Prahova) denumite în 

continuare „hipermarketurile cora” să:   

1. participe la o loterie promoţională tip tombola cu extragere electronica unde pot 

câștiga unul din cele 310 coșuri cu produse locale (conform secțiunea 3) dacă 

cumpărătorul scanează HiperCardul de fidelitate cora la casa de marcat în perioada  28 

septembrie – 4 octombrie 2022. 

2. să câștige unul din cele 980 de coșuri cu produse românești oferite în fiecare oră la o 

casă de marcat câștigătoare timp de 7 zile în perioada 5-11 octombrie 2022, intre 

orele 8:00 – 21:00 

 

Pentru loteria promoţională tip tombola din perioada 28 septembrie – 4 octombrie 2022, pe 

bonul de casă va apărea mesajul: „Felicitări! Ai scanat HiperCardul de fidelitate cora la 

casa de marcat si ai intrat automat in tombola! Poți câștiga unul din cele 310 coșuri cu 

produse locale!” 

 

Loteria promoțională se desfăşoară în incinta celor 10 hipermarketuri cora. 

http://www.cora.ro/
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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 9 din prezentul regulament. 

 

Secţiunea 2. Dreptul de participare 

 

Participare in 2 etape: 

1. La loteria promoţională tip tombolă pot participa numai persoane fizice, române cu 

vârsta peste 18 ani, în conformitate cu prevederile prezentului regulament, care au 

făcut cumpărături din hipermarketurile cora și au scanat HiperCardul de fidelitate 

cora în perioada 28 septembrie – 4 octombrie 2022.  

2. La loteria Coșuri cu produse românești oferite din oră în oră pot câștiga unul din cele 

980 de coșuri timp de 7 zile persoanele fizice, române cu vârsta peste 18 ani, în 

conformitate cu prevederile prezentului regulament, care au făcut cumpărături din 

hipermarketurile cora Pantelimon, cora Lujerului, cora Cluj-Napoca, cora Sun Plaza, 

cora Drobeta, cora City Park, cora Bacău, cora Brătianu, cora Alexandriei și cora 

Ploiești în perioada 5-11 octombrie 2022.  

 

Pentru a participa la Loterie şi a putea primi premiul, datele personale ale clienţilor colectate 

în cadrul Programul de Fidelitate cora trebuie să fie corecte şi actualizate (email, telefon fix şi 

/ sau mobil). 

 

 

Secţiunea 3. Condiţiile şi modul de participare, descrierea premiilor, acordarea 

premiilor și anunţarea câştigătorilor 

 

1. Toți clienții cora care scanează HiperCardul de fidelitate cora la casa de marcat în 

perioada 28 septembrie – 4 octombrie 2022 intră automat in extragerea electronică la 

Loteria Promoțională unde pot câștiga unul din cele 310 coșuri cu produse locale, 

dupa cu urmează: 

 

 
TOMBOLA

cora 

Pantelimon

cora 

Lujerului
cora Cluj

cora Sun 

Plaza

cora 

Drobeta

cora City 

Park
cora Bacau

cora 

Bratianu

cora 

Alexandriei
cora Ploiesti TOTAL

NATURA SRL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

MERLINS BEVERAGES SRL 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

MERLINS BEVERAGES SRL 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

IPAN (LABORATORUL CU SOSETE) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

ELLY FOOD TRADITIONAL SRL 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

FERMA CU OMENIE SRL 2 2 2 2 2 2

ERBALACT SRL 2 2 2 2 2 2 2

STARTCONS (PAPUSI ARADEANCA) 14

TOTAL COSURI CU PRODUSE LOCALE 31 45 29 31 27 29 27 29 31 31 310  
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Furnizor Componenta cos Pret cu TVA
NR PREMII/ 

MAGAZIN

COST 

TOTAL/MAGAZIN
NR. MAGAZIN TOTAL GENERAL

Casa Panciu Frizzante rose demisec 0.75 l 20.36 lei

Riserva Vin babeasca neagra sec 0.75 l 27.25 lei

Riserva Vin sarba alb demisec 0.75l 25.07 lei

Ana Are Suc de mere afine 0.2 l 2.83 lei

Ana Are Suc de mere 1 l 8.31 lei

Ana Are Otet din cidru de mere 500 ml 2.73 lei

COS NATURA 86.55 lei 3 259.64 lei 10 2,596.38 lei

MERLINS BEVERAGES Pop Cola Classic extractebotanice 24x doza 0.33 l 79.79 lei

COS MERLINS BEVERAGES (classic) 79.79 lei 9 718.09 lei 10 7,180.92 lei

MERLINS BEVERAGES Pop Cola Zero extracte botanice 24x doza 0.33 l 79.79 lei

COS MERLINS BEVERAGES (zero) 79.79 lei 9 718.09 lei 10 7,180.92 lei

Ipan (Laboratorul cu Sosete) 1cutie x 18 perechi sosete 99.96 lei

COS Ipan (Laboratorul cu Sosete) 99.96 lei 3 299.88 lei 10 2,998.80 lei

De la Ferma Cas proaspat de vaca 500 g 27.36 lei

De la Ferma Telemea vaca putin sarata 1 kg 46.98 lei

De la Ferma Burduf cu gust bland 350 g 23.38 lei

Pachet de Acasa Branza proasp vaca 400 g 19.18 lei

COS FERMA CU OMENIE 116.90 lei 2 233.81 lei 6 1,402.83 lei

Nucet Iaurt de but 330 g 2.45 lei

Nucet Sana 3.5% 330 g 3.19 lei

Nucet Kefir 3.5% 330 g 3.19 lei

Nucet Lapte Batut 2% 330 g 3.08 lei

 Nucet Unt 82% 200 g 12.43 lei

Nucet Unt 65% 200 g 9.33 lei

Nucet Sana 3.5% 900 g 7.12 lei

Nucet Kefir 3.5% 900 g 7.12 lei

Nucet Lapte Batut 2% 900 g 6.28 lei

Nucet Branza de Burduf 300 g 13.04 lei

Nucet Smantana 20% 375 g 7.20 lei

Nucet Smantana 12% 375 g 5.97 lei

Nucet Iaurt 2.8% 125 g 1.11 lei

COS ERBALACT 81.52 lei 2 163.04 lei 7 1,141.30 lei

Mica Jersey Cascaval simplu sticks 250 g 14.15 lei

Mica Jersey Branza de vaci 500 g 10.90 lei

Mica Jersey Crema branza simple 200 g 13.98 lei

Mica Jersey Unt 82% 200 g 14.72 lei

Mica Jersey Casca afumat impletit 300 g 16.30 lei

Mica Jersey Lapte integral 6% 1 l 9.27 lei

Mica Jersey Iaurt natural 6% 500 g 10.44 lei

Mica Jersey Iaurt in stil grec 10% 500 g 11.53 lei

COS ELLY FOOD TRADITIONAL 101.28 lei 3 303.85 lei 10 3,038.48 lei

STARTCONS ARADEANCA papusa Larisa 86 cm 103.53 lei

COS STARTCONS 103.53 lei 14 1,449.42 lei 1 1,449.42 lei

TOTAL GENERAL 310 premii = cosuri cu produse locale 19,808.13 lei

NATURA

ERBALACT

ELLY FOOD TRADITIONAL

FERMA CU OMENIE

 
 

Valoarea premiilor loteriei promoţionale de tip tombolă unde pot câștiga unul din cele 310 

coșuri cu produse locale este 19, 808.13 lei.  

 

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. 

 

În cazul în care un câştigător renunţă la premiu, premiul va fi retras de către organizator şi 

utilizat în alte scopuri. 

 

Câştigătorii vor putea să-şi ridice premiile câștigate la Loterie de la adresa hipermaketului 

cora unde a avut loc participarea în urma căreia au fost declaraţi câştigători.  

 

În cazul în care, 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. 

 

Vor fi considerate valide doar tranzactiile în care a fost scanat HiperCardul de Fidelitate cora 

efectuate în perioada  28 septembrie – 4 octombrie 2022 respectand condițiile menționate în 

prezentul regulament. 
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Extragerea  

 

Pe data de 5 octombrie 2022 va fi organizată o extragere electronică cu un soft, pe site-ul 

www.random.org, şi vor fi extraşi câştigătorii.  

Se va extrage pentru fiecare premiu câte o serie de Carduri de Fidelitate cora reprezentând 

câștigătorul și câte 3 serii de Carduri de Fidelitate cora, reprezentând rezerve. 

Când va avea loc extragerea electronică se vor elimina pe rând seriile câștigătoare până la 

epuizarea celor 310 premii (seria unui Card de Fidelitate cora poate fi o singură dată 

câștigătoare).  

 

Pentru hipermarketurile cora Pantelimon, cora Lujerului, cora Cluj-Napoca, cora Sun Plaza, 

cora Drobeta, cora City Park, cora Bacău, cora Brătianu, cora Alexandriei și cora Ploiești 

câștigătorii de la 1-3 vor primi un coș cu produse locale NATURA. 

 

Pentru hipermarketurile cora Pantelimon, cora Lujerului, cora Cluj-Napoca, cora Sun Plaza, 

cora Drobeta, cora City Park, cora Bacău, cora Brătianu, cora Alexandriei și cora Ploiești 

câștigătorii de la 4-12 vor primi un coș cu produse locale MERLINS. 

 

Pentru hipermarketurile cora Pantelimon, cora Lujerului, cora Cluj-Napoca, cora Sun Plaza, 

cora Drobeta, cora City Park, cora Bacău, cora Brătianu, cora Alexandriei și cora Ploiești 

câștigătorii de la 13-21 vor primi un coș cu produse locale MERLINS. 

 

Pentru hipermarketurile cora Pantelimon, cora Lujerului, cora Cluj-Napoca, cora Sun Plaza, 

cora Drobeta, cora City Park, cora Bacău, cora Brătianu, cora Alexandriei și cora Ploiești 

câștigătorii de la 22-24 vor primi un coș cu produse locale IPAN. 

 

Pentru hipermarketurile cora Pantelimon, cora Lujerului, cora Cluj-Napoca, cora Sun Plaza, 

cora Drobeta, cora City Park, cora Bacău, cora Brătianu, cora Alexandriei și cora Ploiești 

câștigătorii de la 25-27 vor primi un coș cu produse locale ELLY FOOD TRADITIONAL. 

 

Pentru hipermarketurile cora Pantelimon, cora Lujerului, cora Cluj-Napoca, cora Sun Plaza, 

cora Alexandriei și cora Ploiești câștigătorii de la 28-29 vor primi un coș cu produse locale 

FERMA CU OMENIE. 

 

Pentru hipermarketurile cora Pantelimon, cora Lujerului, cora Sun Plaza, cora City Park, cora 

Brătianu, cora Alexandriei și cora Ploiești câștigătorii de la 30-31 vor primi un coș cu produse 

locale ERBALACT. 

 

Pentru hipermarketul cora Lujerului câștigătorii de la 32-45 vor primi un coș cu produse 

locale STARTCONS. 

 

Dacă la verificarea finală, un câștigător desemnat inițial nu îndeplinește condițiile pentru 

atribuirea premiului, nu vor avea datele de contact valide și/sau actualizate la o dată ulterioară 

datei de 25 mai 2018 va fi contactată o altă persoană ca primă rezervă. În situația în care nu 

poate fi atribuit premiul nici de această dată, se va relua procedura cu următoarele rezerve, în 

ordinea în care aceastea au fost extrase. 

 

Anunţarea câştigătorilor se va face în fiecare hipermarket cora pe data de 10 octombrie 2022 

iar lista cu numele acestora vor fi afişate la Serviciul Clienți din hipermarketuri.  

 

http://www.random.org/
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Câştigătorii vor fi anunţaţi prin telefon (la numărul înscris în Programul de Fidelitate cora) în 

următoarele 72 ore ulterioare extragerii. Câştigătorii care nu au putut fi contactaţi în urma a 3 

(trei) apeluri telefonice efectuate la interval de 24 ore, vor fi notificaţi prin email cu privire la 

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

Câştigătorii care nu contactează Organizatorul timp de 72 (șaptezeci și două) de ore de la data 

notificării telefonice/ email pierd drepturile corespunzătoare calităţii de câştigător, iar 

Organizatorul va contacta prima rezervă, respectând aceeaşi procedură descrisă anterior. 

 

Acordarea premiilor de la Loterie se va realiza până pe data de 14 octombrie 2022 în incinta 

hipermarketurilor cora. Câştigătorilor li se vor furniza și informațiile necesare referitoare la 

premiul câştigat și modalitatea de intrare în posesia acestuia. Acordarea premiilor se va 

realiza la Serviciul Clienți din hipermarket cora, din oraşul stabilit inițial de ambele părți 

(reprezentant cora-client) la anunțarea câștigătorului. 

Pentru obţinerea premiului, câştigătorul are obligaţia de a prezenta cartea de identitate, de a 

semna în Registrul Premiilor Acordate, în care vor fi completate datele solicitate conform 

respectivului Registru. Nu vor fi retinute date personale. 

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 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, 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. 

 

 

 

2. La loteria Coșuri cu produse românești oferite din oră în oră în perioadă 5-11 

octombrie 2022, se acordă prin tragere la sorţi un premiu reprezentând un coș cu 

produse românești, dupa cum urmează: 

 
5-Oct 6-Oct 7-Oct 8-Oct 9-Oct 10-Oct 11-Oct

Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue

FARES TRADING SRL 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 140 x

DRY FRUITS TRANSILVANIA SRL 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 140 x

PAPILLON LABORATOIRES 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 140 x

COOPERATIVA AGRICOLA AGROLACT- HUZUR 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 140 x

ARTESANA INTERNATIONAL SA 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 140 x

NORIEL 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 140 x

FARMEC 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 140 x

TOTAL COSURI CU PRODUSE ROMANESTI 980

PREMII DIN ORA IN ORA
cora 

Pantelimon

cora 

Lujerului
cora Cluj cora Ploiesti Total cosuri

cora Sun 

Plaza

cora 

Drobeta

cora City 

Park
cora Bacau

cora 

Bratianu

cora 

Alexandriei
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L - D
cora 

Alexandriei
cora Bacau cora Cluj

cora City 

Park

cora 

Bratianu

cora 

Drobeta

cora 

Pantelimon

cora 

Lujerului

cora 

Ploiesti

cora Sun 

Plaza
cora RO

8:00 x x x x x x x x x x

9:00 x x x x x x x x x x

10:00 x x x x x x x x x x

11:00 x x x x x x x x x x

12:00 x x x x x x x x x x

13:00 x x x x x x x x x x

14:00 x x x x x x x x x x

15:00 x x x x x x x x x x

16:00 x x x x x x x x x x

17:00 x x x x x x x x x x

18:00 x x x x x x x x x x

19:00 x x x x x x x x x x

20:00 x x x x x x x x x x

21:00 x x x x x x x x x x

TOTAL 14 cosuri 14 cosuri 14 cosuri 14 cosuri 14 cosuri 14 cosuri 14 cosuri 14 cosuri 14 cosuri 14 cosuri

7 ZILE 98 cosuri 98 cosuri 98 cosuri 98 cosuri 98 cosuri 98 cosuri 98 cosuri 98 cosuri 98 cosuri 98 cosuri 980 cosuri  
 

 
FURNIZOR COMPONENTA COS PV cu TVA 

NR. 

PREMII/MAGAZIN

COST 

TOTAL/MAGAZIN
NR. MAGAZIN TOTAL GENERAL

CEAI NATURAL DIN 7 PLANTE, 20 PLICULEŢE 4.63 lei

CEAI CU AFINE, 50% AFINE, 20 PLICULETE 6.45 lei

CEAI HAPCIU SUDORIFIC, 20 PLICULETE 5.08 lei

CEAI MUSETEL, 20 PLICULETE 2.61 lei

CEAI MENTA, 20 PLICULETE 2.61 lei

HAPCIU SOLUBIL 21.91 lei

BIOSEPT, CAPSULE 30 BUC 22.66 lei

PLANTUSIN, SIROP, 250 ML 16.61 lei

COS FARES TRADING 82.56 lei 14 1,155.79 lei 10 11,557.92 lei

BIO MIEZ NUCA MONTAN 200 20.93 lei

BIO MIEZ DE NUCA 125 11.77 lei

SCRIJELE DE MERE 100 GB 9.59 lei

MIEZ DE NUCA SORTAT 300 19.51 lei

MIEZ NUCA  NATURAL MIX 400 25.99 lei

COS DRY FRUITS TRANSILVANIA 87.79 lei 14 1,229.04 lei 10 12,290.40 lei

LONCOLOR EXPERT HEMPSTYLE  NR 1.0 18.17 lei

LONCOLOR GOCRAZY CREMA COLORANTA M69 GOMAGENTA 21.99 lei

LONCOLOR GOCRAZY CREMA COLORANTA C96 GOCYCLAMEN 21.99 lei

LONCOLOR EXPERT PINK REFLEX SAMPON 250 ML 17.21 lei

LONCOLOR EXPERT BALSAM PAR VOPSIT TSUBAKI 500 ML 15.92 lei

LONCOLOR MASCA HEMPSTYLE 300 ML 26.69 lei

COS PAPILLON LABORATOIRES 121.98 lei 14 1,707.65 lei 10 17,076.50 lei

HUZUR SANA 3.6% 330 g 2.88 lei

HUZUR CHEFIR 3.3% 330 g 2.88 lei

HUZUR LAPTE BATUT 2% 330 g 2.62 lei

HUZUR BRANZA PROASPATA 5% 500 g 9.27 lei

HUZUR SMANTANA 20% 900 g 13.19 lei

HUZUR TELEMEA DIN LAPTE DE VACA 300 g 10.69 lei

HUZUR SANA 3.6% PET 900 g 6.38 lei

HUZUR CHEFIR 3.3% PET 900 g 6.38 lei

HUZUR LAPTE BATUT 2% PET 900 g 5.67 lei

HUZUR SMANTANA 30% 500 g 8.61 lei

HUZUR IAURT IN STIL GRECESC 10% 500 g 6.76 lei

HUZUR CHISLEAG 3.8-4% 500 g 5.40 lei

COS COOPERATIVA AGRICOLA AGROLACT 80.70 lei 14 1,129.85 lei 10 11,298.50 lei

ARTESANA IAURT LAPTE VACA MIN 3.5% 320 g 6.53 lei

ARTESANA KEFIR LAPTE CAPRA MIN 3% 350 ml 8.34 lei

ARTESANA SANA LAPTE VACA MIN  3.5% 350 ml 6.92 lei

ARTESANA SMANTANA LAPTE DE VACA 35% 320 g 16.24 lei

ARTESANA CREMA DE BRANZA CAPRA 200 g 18.53 lei

ARTESANA IAURT ECO  VACA MIN3.5%160 g 5.18 lei

ARTESANA ECO SANA VACA MIN3.5% 350 ml 9.27 lei

ARTESANA ECO KEFIR VACA MIN 3.5% 350 ml 9.27 lei

ARTESANA LAPTE ECO VACA MIN 3.5% 1000 ml 14.39 lei

ARTESANA SUC NATURAL MERE&VISINE 300 ml 5.45 lei

COS ARTESANA INTERNATIONAL 100.11 lei 14 1,401.48 lei 10 14,014.78 lei

PUZZLE ROM 100 PCS-PRASLEA CEL VOINIC 16.62 lei

NORIEL NOR4316 55 DE JOCURI INTR-UNUL 53.00 lei

NORIEL NOR0059 NU TE SUPARA, FRATE! 30.04 lei

NORIEL NOR2716 PACALICI 7.20 lei

NORIEL NOR4407 SET 4 PUZZLE BASME MARI 25.18 lei

COS NORIEL 132.04 lei 14 1,848.59 lei 10 18,485.94 lei

GEROVITAL PLANT-CREMA ANTIRID NUTRITIVA                      23.35 lei

GEROVITAL PLANT-APA MICELARA                                               15.53 lei

GEROVITAL - SAPUN LICHID ULEIURI NATURALE 13.17 lei

GEROVITAL -SPUMA DE DUS SENSITIVE 14.78 lei

GEROVITAL TRATAMENT EXPERT-SAMPON HIDRATANT CU ARGAN 14.24 lei

GEROVITAL TRATAMENT EXPERT-BALSAM HIDRATANT ARGAN-

SPUMA                 
18.53 lei

COS FARMEC 99.60 lei 14 1,394.44 lei 10 13,944.42 lei

TOTAL GENERAL 980 premii = cosuri cu produse romanesti 98,668.47 lei

FARMEC

FARES TRADING

DRY FRUITS TRANSILVANIA

PAPILLON LABORATOIRES

COOPERATIVA AGRICOLA AGROLACT 

ARTESANA INTERNATIONAL

NORIEL

 
 

Valoarea premiilor loteriei Coșuri cu produse românești oferite din oră în oră este 98,668.47 

lei.  
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Câştigătorul, pentru fiecare interval orar începand cu şi până la orele 8:00 – 21:00  în perioada 

5-11 octombrie 2022 este persoana căreia i se scanează produsele achiziţionate din cadrul 

hipermarketului cora în momentul în care este trasă la sorţi casa de marcat desemnată 

câştigătoare şi anunţată prin intermediul staţiei de sonorizare a hipermarketului la Serviciul 

Clienti. 

Tragerea la sorţi a casei de marcat câştigătoare va fi făcută de către o persoană aleator aleasă 

de pe spațiul de vânzare al hipermarketului şi care va extrage dintr-un bol un bilet 

inscripţionat cu numărul casei de marcat câştigătoare. Bolul se va afla la Serviciul Clienţi şi în 

el se vor regăsi în total un număr de bilete corespunzătoare numărului de case de marcat 

deschise la momentul extragerii în hipermarket. La această operaţiune participă doar casele de 

pe linia caselor de marcat din hipermarket, inclusiv casele rapide self-check-out. 

Casele periferice: parfumerie, tabac, gastro, snack şi casa de marcat din parcare NU 

PARTICIPA la această loterie.  

Extragerile vor fi publice, cu participarea unui reprezentant din magazin şi vor avea loc în 

incinta hipermarketurilor cora Pantelimon, cora Lujerului, cora Cluj-Napoca, cora Sun Plaza, 

cora Drobeta, cora City Park, cora Bacău, cora Brătianu, cora Alexandriei și cora Ploiești,  

locul de desfăşurare fiind semnalizat în magazin prin mijloace publicitare specifice.  

Va fi extras un singur bilet pentru fiecare premiu acordat.  

În cazul în care biletul extras corespunde unei case care este închisă la momentul extragerii, 

se va repeta extragerea până la acordarea premiului. 

În cazul în care biletul extras corespunde unei case de marcat la care nu se află niciun client 

căruia i se scanează produsele la momentul extragerii, se va repeta extragerea până la 

acordarea premiului. 

Înmânarea premiului se va face pe loc de către un reprezentant al hipermarketului. 

Premiul constă intr-un coș de produse românești, ce se va inmana clientului declarat câştigător 

prin tragerea la sorţi. 

 

Secţiunea 4. Angajamente şi verificarea dreptului de participare 

 

Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru Cardul de Fidelitate cora deteriorat sau 

pierdut/furat. Deteriorarea/lipsa Cardului de Fidelitate cora conduce la pierderea dreptului de 

participare la Loteria promoţională şi, implicit, la pierderea dreptului de ridicare a vreunui 

premiu de către persoana declarată câștigătoare. 

 

 

Secţiunea 5.   Responsabilitate 

 

Deteriorarea, pierderea etc. Cardurilor de Fidelitate cora participante conduc automat şi 

necondiţionat la pierderea dreptului de participare la concurs şi la pierderea dreptului de 

ridicare a vreunui premiu. 

 

Secţiunea 6. Taxe 

Veniturile din premiul acordat se impun, prin reţinere la sursă, cu o cotă de 10% aplicată 

asupra venitului net realizat din premiu. Obligaţia calculării, reţinerii şi virării impozitului 

revine Organizatorului. Impozitul aferent premiului va fi stabilit în momentul acordării 

acestuia în funcţie de valoarea premiului. 

Impozitul calculat şi reţinut în momentul plăţii este impozitul final. 
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Secţiunea 7. Confidenţialitatea datelor 

Organizatorul se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale câștigătorilor la 

prezenta tombolă promoţională şi să nu le dezvăluie terţilor fără consimţământul scris al 

câștigătorilor, în conformitate cu prevederile legii nr. 677/21.11.2001. Toate datele 

câștigătorilor vor deveni proprietatea Organizatorului, cu toate drepturile care decurg de aici.  

Datele personale ale câștigătorilor la Loteria promoţională nu vor fi procesate sau introduse de 

Organizator sau de altă persoană în vreo bază de date, aceste date fiind necesare numai şi 

exclusiv pentru acordarea premiilor. 

Conform Legii nr. 677/2001, toţi participanţii beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie 

asupra datelor, de opoziţie la prelucrarea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii 

individuale. Toţi participanţii au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îi 

privesc şi să solicite ştergerea acestora.  

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, se pot adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la 

Serviciul Clienți din hipermarketurile cora.  

De asemenea, este recunoscut dreptul fiecărui participant de a se adresa justiţiei.  

Datele cu caracter personal ale câștigătorilor nu vor fi transferate în străinătate. 

 

Sectiunea 8. Protecția datelor cu caracter personal 

 

Participarea la loteria promoțională implică acceptarea expresă de către participanți ca datele 

lor personale să fie stocate și prelucrate de Organizator în vederea desfășurării loteriei 

promoționale și pentru potențiale informări ulterioare din partea acestuia. 

 

Organizatorul nu va transmite datele personale către terți, cu excepția entităților implicate, 

după caz, în organizarea/desfășurarea  loteriei promoționale.  

 

Participanților la loterie le sunt garantate drepturile prevăzute de Regulamentul nr. 679 din 27 

aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE („Regulamentul General privind Protecția Datelor”) (i.e. dreptul de acces la date, 

dreptul la rectificarea sau ștergerea datelor, dreptul de opoziție, dreptul la restricționarea 

prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a-şi retrage consimțământul cu privire 

la prelucrarea datelor, dreptul de a se opune prelucrărilor automate şi creării de profiluri, 

dreptul de a depune plângere) pe baza cererii scrise a participantului, datată şi semnată, 

expediată la sediul Organizatorului din Bucureşti, în Şoseaua Dudeşti Pantelimon nr. 73-75, 

Sector 3, sau la adresa de poștă electronica info@cora.ro. 

 

În cadrul loteriei promoționale, Organizatorul va colecta de la participanți următoarele 

categorii de date cu caracter personal: 

(i) Nume și prenume; 

(ii) Adresa de email; 

(iii) Număr de telefon; 

(iv) CNP; 

 

Codul numeric personal va fi colectat doar în cazul participanților declarați câștigători, din 

perspectiva conformării cu obligațiile fiscale impuse de legislația aplicabilă și doar pentru a 

putea verifica dacă vârsta participanților este conform Regulamentului, la momentul înscrierii 

în loteria promotionala. 

 

mailto:info@cora.ro
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Datele cu caracter personal ale participanților la loteria promoțională vor fi prelucrate în 

următoarele scopuri: 

 (i) organizarea şi desfășurarea loteriei promoționale; 

 (ii) desemnarea si validarea participaților declarați câștigători; 

 (iii) atribuirii premiilor și îndeplinirii obligațiilor fiscale și financiar contabile ale 

Organizatorului. 

 

 

 

 

Secţiunea 9.  Regulamentul oficial 

 

Prezentul regulament de participare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la 

standurile de informaţii Serviciul Clienţi din cadrul fiecărui hipermarket cora participant 

precum şi pe internet la adresa www.cora.ro.  

 

 

 

ORGANIZATOR  

S.C România Hypermarché S.A.  

Aura Rădulescu, Director general  

Prin mandatarul său,  

Mária-Andrea Damian, Coordonator promoții și evenimente 

 

http://www.cora.ro/

