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Regulament de participare  
in cadrul Campaniei de colectare becuri uzate,  

„Recicleaza si cu becuri noi lumineaza!” 
 din  magazinele CORA 

 
 
 

1. Organizatorii  
Organizatorii Campaniei „Recicleaza si cu becuri noi lumineaza!”  sunt:  
 
Asociatia ECOTIC, cu sediul in Bucuresti, str Turturelelor, nr. 48, sector 3 si sediul de corespondenta in Splaiul Unirii, nr. 
86, et. 4, sector 4, Cod de inregistrare fiscala RO 18870966, reprezentata prin Valentin Negoita, denumita in continuare 
pe scurt ECOTIC 
 
ROMANIA HYPERMARCHE S.A., cu sediul in Soseaua Dudesti-Pantelimon, nr. 73-75, sectorul 3, Bucuresti, inregistrata la 
Oficiul Registrului Comertului cu nr. J40/38/2002, Cod de inregistrare fiscala RO 14374293, reprezentata prin Aurelia Ioana 
Radulescu, in calitate de Director General, denumita in continuare Partener 

 
denumiti in continuare Organizatori. 
 

2. Perioada de desfasurare  
✓ Campania „Recicleaza si cu becuri noi lumineaza!” se va desfasura in cadrul magazinelor Cora din Romania, in 

perioada 01.11.2022 – 31.12.2022. 
✓ In cadrul Campaniei, la fiecare 5 (cinci) becuri uzate predate, clientii primesc un voucher cu care pot cumpara 

gratuit cate un bec nou la schimb. 
✓ Organizatorii nu limiteaza numarul de becuri predate de catre un client. 
✓ Data limita de depunere a becurilor uzate in cutiile de colectare este: 31 Decembrie 2022, ora 16.00.  
✓ Depunerea becurilor in cutiile de colectare special amenajate in magazinele Cora se realizeaza in perioada 

Programului de Lucru a magazinului participant, in spatiul destinat Relatiei cu clientii. Regulamentul este intocmit 
si va fi facut public conform legislatiei aplicabile in Romania. 

✓ 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 (lânga 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 

 
3. Participanti  

La campanie pot participa toate persoanele fizice, cu varsta minima de 18 ani, detinatori de card cora care aduc becuri 
uzate, conform sectiunii 4 – Premii, pana la data de 31 Decembrie 2022, ora 16.00. 
 
In cazul In care clientii nu detin un card de fidelitate cora, pentru a beneficia de voucherele din campanie, pot 
solicita/realiza pe loc un card cora, la Punctul de Beneficii de langa Serviciul Clienti sau din Aplicatia mobila cora. 
 
Campania nu este valabila in mediul online pe www.cora.ro. 
 
Participantii la Campania „Recicleaza si cu becuri noi lumineaza!” sunt obligati sa respecte termenii si conditiile 
Regulamentului oficial, conform celor mentionate mai jos.  
 
 

http://www.cora.ro/
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4. Premiile  
In cadrul Campaniei „Recicleaza si cu becuri noi lumineaza!” organizatorii ofera un voucher care va putea fi utilizat la 
achizitia gratuita a unui bec nou LED HOMELIGHT E27 960lm 12W 6400K  pe perioada de desfasurare a Campaniei, in limita 
stocului disponibil, pentru fiecare 5 (cinci) becuri uzate predate.  
 
Organizatorii isi asuma in totalitate conformitatea produselor oferite la schimb.  
 
Beneficiaza de voucherele aferente becurilor noi numai participantii la campanie, persoane fizice, care au un card cora si 
au depus cantitatea de becuri uzate mentionat in sectiunea 5 – Mecanismul de desfasurare. 
 
Nu exista posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a becurilor noi primite la schimb sau schimbarea acestora cu alte 
bunuri. 
 
Numar total vouchere: 5000 bucati 
 
Organizatorii nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care anumite persoane sunt in incapacitate de a participa 
partial sau integral, la campanie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe 
care il pot exercita Organizatorii in mod rezonabil. Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, 
transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod.  
 

5. Mecanismul de desfasurare 
Orice persoana fizica cu varsta minima de 18 ani, avand domiciliul pe teritoriul României, denumita in continuare 
„Consumator”, care detine un card cora, care indeplineste conditiile prevazute in prezentul Regulament si care va depune 
in perioada 01.11.2022 – 31.12.2022, ora 16.00, la punctele de colectare organizate in magazinele Cora din Romania, un 
numar de minim 5 (cinci) becuri uzate, vor primi un voucher, cu care pot achizitiona gratuit 1 (un) bec nou LED HOMELIGHT 
E27 960lm 12W 6400K.  
 
Depunerea becurilor uzate in cutiile de colectare special amenajate in magazinele Cora participante se realizeaza in 
perioada Programului de Lucru a magazinului participant. 
 
La predarea becurilor uzate de catre clienti, responsabilul magazinului Cora, va tine evidenta becurilor uzate primite de la 
clienti si a voucherelor acordate clientilor de catre responsabilul magazinului Cora, dupa modelul de mai jos: 
 

Proces Verbal de predare - primire  
Campanie de colectare becuri din reteaua de magazine CORA 

Nr. Crt Data Nr de becuri uzate predate 
Nr vouchere acordate 

primite 
Semnatura Client 

1     

2     

....     

....     

     

Total    

Semnatura responsabil ................. 

 
In cazul identificarii de catre Organizatori a unor persoane care nu respecta prevederile prezentului Regulament, acestia 
isi rezerva dreptul de a apela la toate mijloacele legale pentru urmarirea in instanta a persoanelor respective si de a 
recupera eventualele prejudicii cauzate. 
 
Voucherele se pot utiliza numai in baza cardului cora. 
Voucherul nu se poate converti in bani, nu se poate fractiona si nu se poate solicita contravaloarea acestuia. Voucherul 
poate fi transmis de catre detinator, oricarei persoane fizice sau juridice, in vederea utilizarii. Voucherul validat prin 
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utilizare la achizitia unui LED HOMELIGHT E27 960lm 12W 6400K va fi retinut de catre reprezentantii magazinelor atat la 
casele de marcat cat si la cele self ceck-out. Voucherul se poate utiliza in oricare dintre magazinele participante la 
Campanie. 
 
Un voucher este echivalent unui singur produs LED HOMELIGHT E27 960lm 12W 6400K. 
 
Voucherele se pot folosi si sunt valabile doar in perioada 01.11.2022 – 31.12.2022. 
 
Becurile uzate predate in cadrul Campaniei nu vor mai putea fi restituite consumatorului, chiar si in situatia stornarii 
facturii de achizitie, având in vedere ca acesta intra imediat pe un circuit al reciclarii responsabile, conform legislatiei in 
vigoare.  

 
6. Erori  

Reclamatiile cu privire la voucherele oferite la schimb efectuate dupa data de semnare a procesului-verbal de predare-
primire, nu vor fi luate in considerare si nu vor fi responsabilitatea organizatorilor.  
In caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice acte de natura a afecta imaginea organizatorilor, acestia isi 
rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei aparute.  
Eventualele contestatii referitoare la derularea prezentei campanii vor fi luate in considerare si solutionate de catre 
Organizatori daca au fost primite pana la data de 31 Decembrie 2022 si daca au fost trimise pe adresa Organizatorilor 
prevazuta in preambul cu confirmare de primire si continut declarat. 
 

7. Litigii  
Eventualele litigii aparute intre Organizatori si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in 
cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente de la sediul 
ROMANIA HYPERMACHE S.A.  
 
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 zile calendaristice de la data la care s-a produs evenimentul reclamat. 
 

8. Forta majora 

Pentru scopul acestui Regulament, forta majora inseamna orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si 
invenitabil, care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea organizatorului 
din motive independente de vointa lor si a caror aparitie ii pune pe acestia din urma in imposibilitatea de a-si indeplini 
obligatiile asumate prin Regulament. 
 

10. Protectia datelor personale 
Organizatorii se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor cu caracter personal si sa aplice toate masurile 
organizatorice pentru protejarea acestor date impotriva dezvaluirii sau a oricarei forme de prelucrare ilegala 
 

11. Incetarea campaniei 
Prezenta campanie poate inceta inaintea termenului mentionat la punctul 2 al prezentului regulament, in cazul aparitiei 
unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorilor, din motive independente de 
vointa lor, de a continua prezenta Campaniei sau printr-o decizie a Organizatorilor, dar numai dupa anuntarea prealabila 
a publicului pe www.ecotic.ro. Intreruperea Campaniei din motivele indicate mai sus, determina incetarea obligatiilor 
Organizatorului in raporturile cu participantii. 
 

12. Regulamentul campaniei 
Regulamentul campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant fie la Servicul Clienti, fie pe site-ul Organizatorilor 
-  www.ecotic.ro, www.cora.ro sau printr-o solicitare scrisa la sediul ECOTIC.  
Participarea la aceasta campanie implica acceptarea conditiilor prevazute in prezentul Regulament si obligativitatea 
respectarii prevederilor prezentului Regulament.  
Organizatorii isi rezerva dreptul de a modifica oricand prevederile prezentului Regulament in masura in care analiza 
privind eficacitatea campaniei o va impune, cu conditia anuntarii modifcarilor.  
 
Regulamentul oficial al Campania „Recicleaza si cu becuri noi lumineaza!” 
va fi publicat la adresele www.ecotic.ro si www.cora.ro 
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