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Campania cora: 

„Spune-ne părerea ta și primesti un voucher de 10 de lei!” 

 
 

Regulament oficial de desfăşurare 
 
Secţiunea 1. Organizatorul şi durata campaniei 
 
1.1.   Organizator 
Organizator al campaniei 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 107.455.677,40 lei 
(„Organizatorul”). Campania urmăreşte recompensarea clienţilor care răspund la toate întrebările 
chestionarelor cora de sugestii, în conformitate cu acest Regulament, desemnați conform 
prezentului Regulament oficial („Organizatorul”). 
 
1.2.   Denumire. Durată. Locul desfăşurării. 
Campania cora poartă denumirea „Spune-ne părerea ta și primesti un voucher de 10 de lei!” 
(„Campania”) şi oferă posibilitatea tuturor clienților care îndeplinesc condițiile din Regulament să 
participe la accesarea si completarea unor chestionare de sugestii, la care vor fi oferite fiecarui client 

care completeaza chestionarul de sugestii cate un voucher de 10 lei, in limita unui voucher pe saptamana, 

indiferent cate chestionare completeaza, în perioada 10 august 2022 – 30 septembrie 2022, în 
conformitate cu prezentul Regulament. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a completa şi/ sau 
modifica perioada Campaniei și/sau prezentul Regulament, completarea şi/ sau modificarea 
urmând a fi adusă la cunoştinţa publică în modalităţile prevăzute la Secţiunea 3 din prezentul 
Regulament. Nicio persoană interesată nu va avea temei pentru a contesta modificarea sau pentru 
a solicita despăgubiri de orice fel în cazul modificării Campaniei/Regulamentului. 
 
Secţiunea 2. Dreptul de participare 
 
La această campanie pot participa numai persoane fizice, cetățeni români sau străini, care au 
împlinit vârsta de 18 ani până la data începerii Campaniei (inclusiv în data începerii Campaniei), care 
răspund integral la chestionarele cora privind evaluarea satisfacției clienților primite prin scanarea 
QR-codului cora amplata in diverse locatii din 7 hipermarketuri cora (cora Lujerului, cora 
Pantelimon, cora Alexandriei, cora Sun Plaza, cora Brătianu Constanța, cora City Park Constanța, 
Cora Ploiesti,), chestionarul intorcandu-se automat completat la adresa furnizată către cora, dupa 
ce clientul apasa butonul de finalizare „Sunt de acord”, integrat în chestionarul accesat, în perioada 
10 august 2022 – 30 septembrie 2022, în condițiile din Regulament.  
 
Se acordă vouchere în valoare de 10 de lei pentru fiecare din cele 7 hipermarketuri cora (cora 
Lujerului, cora Pantelimon, cora Alexandriei, cora Sun Plaza, cora Brătianu Constanța, cora City Park 
Constanța, Cora Ploiesti). 
 
La campanie este interzisă participarea angajaţilor S.C. ROMÂNIA HYPERMARCHÉ S.A., precum şi a 
părinţilor, copiilor, fraţilor/surorilor, soţilor sau soţiilor acestora. De asemenea, la campanie este 
limitată participarea angajaţilor tuturor agenţiilor implicate în această Loterie promoţională, 
precum şi a tuturor membrilor familiilor acestora: copiii, părinţii, fraţii/ surorile, soţii sau soţiile 
acestora. Astfel de participanți vor fi descalificați. 
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Secţiunea 3. Condiţiile şi modul de participare 
 
Oricare client care completează integral și trimite către cora chestionarul de sugestii primit în 
perioada 10 august 2022 – 30 septembrie 2022 are șansa să primeasca un voucher in valoare de 10 
lei, in limita unui voucher pe saptamana, indiferent cate chestionare completeaza, în condițiile din 
Regulament.  
 
Astfel, în perioada Campaniei, clientii pot accesa QR-codul privind chestionarul de sugestii din 
diverse locatii in cele 7 hipermarketuri cora (cora Lujerului, cora Pantelimon, cora Alexandriei, cora 
Sun Plaza, cora Brătianu Constanța, cora City Park Constanța, Cora Ploiesti), vor completa 
chestionarul si vor primi in decurs de 3 zile lucratorare un voucher in valoare de 10 lei, in limita unui 
voucher pe saptamana, indiferent cate chestionare completeaza.   
Odată cu acest chestionar, clientul va vizualiza și câmpurile (butoanele) aferente luării la cunoștință 
a Regulamentului și cu privire la prelucrarea datelor personale aferent participării la Campanie.  

 
Pentru înscrierea* conformă in cadrul campaniei (șansa de a primi unul din vouchere), fiecare 
participant (client care completeaza chestionarul de sugestii și instrucțiunile privind Campania) 
trebuie să respecte următorii paşi (toți pașii sunt obligatorii): 

1. Sa acceseze QR-codurile puse la dispozitie in diverse locatii din hipermarcheturile Cora; 
2. Îşi exprimă consimţământul informat cu privire la prelucrarea datelor personale, în condiţiile 

descrise în Nota de informare furnizată în cadrul chestionarului, prin apăsarea butonului 
„Sunt de acord” (integrat în chestionarul accesat prin QR-codul scanat);  

3. Îşi exprimă consimţământul informat cu privire la înscriere, prin apăsarea butonului “Doresc 
să particip” (integrat în chestionarul accesat prin QR-codul scanat); și  

4. Completează chestionarul de sugestii, răspunzând la toate întrebarile și trimițându-l către 
cora așa încât să ajungă la cora până în ultima zi a campaniei.  

 
După parcurgerea tuturor pașilor de mai sus, participantul va vizualiza mesajul privind înscrierea sa 
la Campanie. Atenție! Acest mesaj nu constituie o validare a eligibilității pentru participarea in 
cadrul campaniei (ex. verificarea corectitudinii completarii datelor personale, a raspunsurilor si a 
respectarii termenului final pentru trimiterea răspunsului va fi efectuată si validata de cora). 

 
Dacă respectă toți paşii de mai sus, și nu este descalificat si isi completeaza corect datele personale 
(ex. fraudă), fiecare participant intră în Campanie și poate primi in decurs de 3 zile lucratoare un 
voucher în valoare de 10 de lei în condițiile din Regulament. Ridicarea vocuherelor se va face de la 
Punctul de Beneficii sau Serviciul Clienti, din fiecare hipermarket participant in campanie. Chiar și 
dacă scaneaza de mai multe ori QR-codul si completeaza mai multe chestionare de sugestii, pe 
durata campaniei, un participant poate primi un singur voucher in valoare de 10 lei pe saptamana, 

indiferent cate chestionare completeaza și aferent unui singur hipermarket cora, respectiv magazinul 
din care participantul a scanat QR-codul. 
 
Fiecare voucher acordat poate fi folosit doar în hipermarketul cora emitent oricând în termen de 30 
de zile de la data emiterii acestuia. Fiecare voucher va fi consumat într-o singură tranşă de 
cumpărături şi nu se acordă rest.  
 
Unui participant îi poate fi atribuit, conform Regulamentului, doar un voucher de 10 lei pe 
saptamana, indiferent cate chestionare completeaza și aferent unui singur hipermarket cora, 
respectiv magazinul din care participantul a scanat QR-codul. 
 
*Înscrierea la această campanie este o înscriere expresă, prin respectarea tuturor condițiilor/pașilor de mai sus. De ex. niciun client 
care doar va răspunde la chestionarul de sugestii nu va fi considerat eligibil pentru participarea în Campanie, dacă nu îndeplinește 
toții pașii/ condițiile menționate în Regulament.  
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Secţiunea 4. Descrierea voucherelor acordate 
 
Voucherele acordate in cadrul campaniei  „Spune-ne părerea ta și primesti un voucher de 10 de 
lei!” („Campania”) sunt reprezentate de vouchere nominale cora* cu o valoare de 10 de lei.  
 
*Aceste vouchere pot fi folosite doar în hipermarketurile cora emitente. Clienții magazinului online vor folosi aceste vouchere doar în 
magazinele fizice, alegand personal din ce magazin doresc sa le fie emis voucherul. Fiecare voucher va fi consumat într-o singură 
tranşă de cumpărături şi nu se acordă rest. 

 
Secţiunea 5. Acordarea voucherelor 
 
Clientii participanti ai campaniei nu au posibilitatea primirii contravalorii premiilor în bani sau în 
alte obiecte şi nici de a cere modificarea premiilor sau a caracteristicilor acestora (ex. modificarea 
duratei de valabilitate). În cazul în care un participant nu poate fi contactat pentru anunțarea 
primirii voucherului sau nu se prezintă pentru ridicarea voucherului, sau nu semnează de primire a 
voucherului, sau refuză/renunţă în orice fel la voucher, voucherul va fi retras de către Organizator. 
Clientii participanti ai campaniei vor putea să-şi ridice voucherele din hipermaketul emitent. Clientii 
magazinului online vor folosi voucherul doar in magazinele fizice alegand personal din ce magazin 
doreste sa ii fie emis voucherul. Pentru obţinerea voucherului, clientii participanti au obligaţia de a 
semna în Registrul Premiilor Acordate, în care vor fi completate datele personale solicitate conform 
respectivului Registru. 
 
Dacă in momentul ridicarii voucherului de la Punctul de Beneficii/Serviciul Clienti din hipermarketul 
emitent, un clienti nu îndeplineşte condiţiile pentru a intra in posesia voucherului (nu va avea 
datele de contact valide și/sau actualizate), acesta nu va fi alocat si voucherul va fi retras de către 
Organizator.  
 
Acordarea voucherului in valoare de 10 lei, alocat clientului dupa validarea completarii 
chestionarului de sugestii cora, se va realiza in decurs de 3 zile lucratorare, in limita unui voucher pe 

saptamana, indiferent cate chestionare completeaza, de către responsabilii de la Punctul de 
Beneficii/Serviciul Clienți din hipermarketul emitent. Pentru a intra in posesia voucherului, clientul 
are obligaţia de a semna în Registrul Premiilor Acordate, în care vor fi completate datele solicitate 
conform respectivului Registru. 
 
Clientii participanti vor fi anunţaţi prin telefon, vor fi notificaţi prin mesaje SMS sau e-mail cu privire 
la alocarea voucherului. Clientii care nu contactează Organizatorul timp de 24 de ore de la data 
notificării telefonice, e-mail sau prin mesaj SMS pierd drepturile corespunzătoare de primire a 
voucherelor, iar Organizatorul va retrage voucherul respectiv din campanie. 
 
Vor fi considerate valide doar răspunsurile complete la chestionarele de satisfacție online trimise în 
fiecare din perioadele Campaniei, cu îndeplinirea tuturor condițiilor prevăzute în Regulament. 
 
Secţiunea 6. Angajamente şi verificarea dreptului de participare 
 
Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru voucherele deteriorate, pierdute/furate sau  pe 
care câștigătorul nu le poate prezenta/folosi în original în termenul stabilit prin prezentul 
Regulament. Deteriorarea, lipsa elementelor de securitate, pierderea voucherului etc. duc automat 
şi necondiţionat la pierderea dreptului de primire a voucherului și de ridicare a acestuia de către 
client, fără ca Organizatorul să poată fi tras la răspundere sau fără a datora despăgubiri sau alte 
costuri/sume către clienti. Organizatorul este îndreptățit să descalifice la orice moment un 
participant pentru motive de fraudă/participare necinstită în Campanie, inclusiv să refuze acordarea 
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voucherului către acesta sau validarea/recunoașterea utilizării voucherului. cora nu va datora 
despăgubiri/alte sume către astfel de participanți în niciunul din aceste cazuri. 
 
Secţiunea 7. Responsabilitate 
 
Răspunderea Organizatorului este strict limitată la organizarea Campaniei și acordarea Premiilor 
stabilite conform prezentului Regulament.  
Organizatorul nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru vreun eveniment care determină 
imposibilitatea participării unui client la Campanie sau care poate afecta buna desfăşurare a 
activităților descrise în prezentul Regulament, din motive în afara controlului exclusiv al 
Organizatorului. 
 
Participantul garantează că va păstra o conduită decentă pe durata Campaniei și oricând după 
aceea, și că nu se va angaja în niciun comportament care să descurajeze/împiedice alți participanți 
de a participa la Campanie, sau care este altfel posibil sa păgubească sau sa distrugă reputația 
Organizatorului sau a unei terțe părți, sau care să aducă atingere drepturilor altor persoane, 
urmând a fi ținut direct răspunzător pentru orice prejudiciu astfel creat. 
 
Aspectele privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt detaliate în Anexa la prezentul 
Regulament – Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.  
 
Secţiunea 8.  Regulamentul oficial 
Prezentul Regulament de participare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant la standurile 
de informaţii Serviciul Clienţi din cadrul fiecărui hipermarket cora.  
 
Secţiunea 9.  Alte prevederi 
 
Dacă o situație de forță majoră sau caz fortuit implică sau întârzie total sau parțial executarea 
Regulamentului şi continuarea/punerea în aplicare a Campaniei de către Organizator, Organizatorul 
va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această 
îndeplinire va fi implicată sau întârziată, conform art. 1351 din Codul Civil. Organizatorul, dacă 
invocă forța majoră sau cazul fortuit, este obligat să comunice participanților la Campanie existența 
cazului în termen de 15 zile lucrătoare de la apariția cazului de forță majoră sau caz fortuit. 
Legea aplicabilă prezentului Regulament este legea română. 
 
Orice dispută apărută în legătură cu campania (ex. situație semnalată de un participant) şi/sau 
aplicarea prezentului Regulament va fi înaintată Organizatorului prin email la adresa info@cora.ro 
sau în magazinul cora participant – Serviciul Clienți. Organizatorul va numi din cadrul angajaților 
relevanți o comisie pentru soluționarea unor astfel de situații formată dintr-un număr impar de 
persoane. Hotărârea Comisiei este obligatorie până la anularea ei printr-o hotărâre judecătorească 
definitivă şi irevocabilă, emisă de instanța competentă. Fiecare participant care se consideră astfel 
prejudiciat se poate adresa instanței judecătorești competente din România. 
 

ORGANIZATOR 
România Hypermarché S.A. 
Aurelia Radulescu – Director general 
Prin mandatarul său Manuela Iuliana Isac – Director Magazin Cora Alexandriei 


