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Campania cora : 

„Îți dăm o sacoșă nouă, pe cea veche ne-o dai nouă!” 

 

Regulament oficial de desfăşurare 

 

Secţiunea 1. Organizatorul şi durata loteriei promoţionale 

1.1 Organizatorul Campaniei este ROMÂNIA HYPERMARCHÉ S.A. („Organizatorul” sau 

„cora”), 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 82.455.677,40 lei, legal reprezentata de dna Aura Radulescu, in calitate de Director General. 

1.2 Denumire. Durata. Locul desfăşurării 

Campania poartă denumirea ,,Îți dăm o sacoșă nouă, pe cea veche ne-o dai nouă”„şi oferă 

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) și cora Ploiești (Str. Calomfirescu nr.2, Ploiești, jud. Prahova 

– denumite in continuare “Magazinele Participante”) să schimbe o sacosa de la un alt brand cu o 

sacosa cora, în perioada 2-15 noiemrbie 2022, în hipermarketurile cora. 

Campania ,,Îți dăm o sacoșă nouă, pe cea veche ne-o dai nouă” va avea loc in perioada 2-15 

noiembrie 2022, in intervalul orar de deschidere – inchidere a hipermarketurilor cora, 08:00-22:00. 

Campania se desfăşoară în incinta hipermarketurilor cora, situate la adresa indicata anterior. 

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 7 

din prezentul regulament. 

 

Secţiunea 2. Dreptul de participare 

 

La această campanie pot participa numai persoane fizice, române sau străine, în conformitate cu 

prevederile prezentului regulament. 

Toti clientii care fac cumparaturi in perioada 2-15 noiembrie 2022 din hipermarketurile cora, au 

posibilitatea de a primi o sacosa cora in schimbul unei sacose de la un alt brand, instant, cu conditia 

sa nu fi primit mai mult de 3 sacose cora in perioada mentionata mai sus.  

 

În cazul in care printre participanti se afla o persoană cu vârsta sub 18 ani sau o persoană declarată 

judecătoreşte incapabilă (iar Organizatorul are cunoştinţă de acest fapt, sau acest fapt este evident), 

schimbul se poate efectua numai in prezenta unuia dintre părinţii acesteia, curatorului sau tutorelui 

său legal.  

 

Pentru a face schimbul produselor, participantii trebuie sa predea casierului o sacosa de la alt brand, 

sa completeze datele personale in registrul de predare-primire, iar casierul ii va inmana gratuit la 
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schimb sacosa cora si va retine sacosa preluata de la client. Casierul va preda sacosele preluate de la 

clienti la Serviciul Clienti, in baza unui proces verbal de predare-primire. Sacosele trebuie sa fie de 

acelasi tip cu cele pe care le primim la schimb. 

 

 

Secţiunea 3. Condiţiile şi modul de participare 

 

Fiecare participant primeste la casa de marcat o sacosa cora, de fiecare data cand solicita la schimb 

cu o sacosa de un alt brand, in perioada 2-15 noiembrie 2022, cu conditia sa nu fi primit mai mult 

de 3 sacose cora in perioada mentionata mai sus. Participantii trebuie sa predea casierului o sacosa 

de la alt brand, sa completeze datele personale in registrul de predare-primire, iar casierul le va 

inmana gratuit la schimb sacosa cora si va retine sacosa preluata de la client. Casierul va preda 

sacosele preluate de la clienti la Serviciul Clienti, in baza unui proces verbal de predare-primire. 

 

Participantii nu au posibilitatea primirii contravalorii în bani sau în alte obiecte a sacoselor şi nici de 

a cere modificarea produselor oferite sau a caracteristicilor acestora. 

 

*Sacosele oferite trebuie sa fie de acelasi tip ca cele pe care clientii le primesc la schimb. Sacosele de 

plastic nu fac parte din campanie, ele pot fi doar colectate pentru a fi reciclate. 

 

 

Secţiunea 4. Descrierea si acordarea produselor 

 

Campania cora ,,Îți dăm o sacoșă nouă, pe cea veche ne-o dai nouă”„cuprinde o singura etapa:  

- Un schimb instant  intre o sacosa de la un alt brand cu o sacosa cora, produsele fiind detaliate 

in anexa prezentului regulament oficial. 

Clientii care fac cumparaturi in perioada 2-15 noiembrie 2022 din hipermarketurile cora, au 

posibilitatea de a primi o sacosa cora in schimbul unei sacose de la un alt brand, instant, cu conditia 

sa nu fi primit mai mult de 3 sacose cora in perioada mentionata mai sus.  

 

Sacosele cora sunt oferite clientilor gratuit de organizator, sunt detaliate în anexa ataşată şi au o 

valoare comercială totală de 54,900 lei (TVA inclus) pentru cele 10 hipermarketuri cora.  

Sunt oferite 1000 sacose/ hipermarket (10.000 pe toate hipermarketurile cora) 

 

 

Secţiunea 5. Responsabilitate 

 

Organizatorul campaniei nu va avea nicio răspundere derivând din şi nu va putea fi implicat în litigii 

legate de deţinerea sau proprietatea asupra bonurilor de casă. Litigiile privind dreptul de proprietate 

asupra bonurilor de casă nu vor putea influenţa principiul conform căruia Organizatorul va acorda 

sacosa persoanei a cărei participare a fost efectuată în conformitate cu prevederile prezentului 

regulament. În raporturile Organizatorului cu participanţii la campanie se va aplica principiul 

primului venit care îndeplineşte toate condiţiile prevăzute în prezentul regulament. 

 

 

Secţiunea 6. Taxe 

6.1 Organizatorul se obliga, doar daca este cazul conform legii, sa calculeze, sa retina, sa declare si 

sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in 

conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu 

modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, 

fiind in sarcina exclusiva a castigatorilor. 
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6.2  Participantilor la Campanie nu le sunt impuse/percepute de Organizator/Agentii nici un fel de 

cheltuieli directe sau indirecte, in contrapartida, suplimentare si nu i se impun alte obligatii fiscale.  

Cheltuielile efectuate de Participanti referitor la participarea in Campanie (ex. costuri transport la 

magazinul cora, etc) sunt in sarcina participantilor in baza relatiilor cu furnizorii acestor servicii, 

nefiind contrapartida directa/indirecta solicitata de Organizator la/pentru participarea in Campanie. 

 

 

Secţiunea 7.  Regulamentul oficial 

 

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

informaţii Serviciul Clienţi din cadrul hipermarketurilor cora precum şi pe internet la adresa 

www.cora.ro.  

 

 

ORGANIZATOR 

S.C România Hypermarché S.A. 

Aura Radulescu – Director general 

 

Prin mandatarul său,  

Mária-Andrea Damian, Coordonator Promoții și Evenimente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cora.ro/
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Campania cora : 

„Îți dăm o sacoșă nouă, pe cea veche ne-o dai nouă!” 

 

 

ANEXA 1 

 

 

 

 

Sacosa CORA Fluturi – EAN produs 6426334214366 + vizual campanie 

 

 

 


