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Campanie de fidelizare cora Urban  : 

„Adună ștampile de fidelitate! Primeşti până la 15% reducere” 

 
 

Regulament oficial de desfăşurare 
 

 

Secţiunea 1. Organizatorul şi durata Campaniei 

 

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 reprezentată de dna Aura Rădulescu, 

ȋn calitate de Director General. 

 

Campania urmăreşte recompensarea clienţilor care au realizat cumpărături în magazinele cora 

Urban: cora Urban Avangarde City (Str. Tineretului, Nr. 17, Chiajna, jud. Ilfov), cora Urban 

Mihalache (Bdul Ion Mihalache 40, Bucureşti), cora Urban Moşilor (Calea Moşilor 284, 

Bucureşti), cora Urban Lânăriei (Str. Lânăriei, nr.90, Bucureşti), cora Urban Ştefan cel Mare 

(Şoseaua Ştefan cel Mare nr. 56- 58, Bucureşti), cora Urban Rebreanu (Bld. Liviu Rebreanu 

nr. 13A, bloc N20, Bucureşti), cora Urban Ghencea (Bld. Ghencea 34, Bucureşti), cora Urban 

Giurgiului (Şos. Giurgiului, nr. 127, Bl. 2B, Parter, Spațiu Comercial 1) – denumite ȋn 

continuare “Magazinele cora Urban Participante”. 

 

1.2.   Denumire. Durata. Locul desfăşurării 

Campania se desfăşoară sub denumirea „Adună ștampile de fidelitate! Primeşti până la 15% 

reducere” şi oferă posibilitatea tuturor cumpărătorilor din magazinele cora Urban participante 

(cora Urban: cora Urban Avangarde City (Str. Tineretului, Nr. 17, Chiajna, jud. Ilfov), cora 

Urban Mihalache (Bdul Ion Mihalache 40, Bucureşti), cora Urban Moşilor (Calea Moşilor 

284, Bucureşti), cora Urban Lânăriei (Str. Lânăriei, nr.90, Bucureşti), cora Urban Ştefan cel 

Mare (Şoseaua Ştefan cel Mare nr. 56- 58, Bucureşti), cora Urban Rebreanu (Bld. Liviu 

Rebreanu nr. 13A, bloc N20, Bucureşti), cora Urban Ghencea (Bld. Ghencea 34, Bucureşti), 

cora Urban Giurgiului (Şos. Giurgiului, nr. 127, Bl. 2B, Parter, Spațiu Comercial 1) care 

cumpără de minimum 20 de lei, scanează HiperCardul de Fidelitate cora la casa de marcat să 

adune ștampile de fidelitate pe Talonul de participare ȋn funcţie de valoarea coşului de 

cumpărături în perioada 1-31 decembrie 2022 și astfel să beneficieze de până la 15% 

reducere din acumularea ştampilelor la următorul coş de cumpărături. Adunând 5 ştampile, 

clientul beneficiază de 5% reducere pe loc la coşul de cumpărături, la 10 ştampile adunate 

clientul beneficiază de 10% reducere la coşul de cumpărături şi la 15 ştampile adunate clientul 

beneficiază de 15% reducere la coşul de cumpărături. Reducerea obţinută se acordă pe loc, la 

casa de marcat, ȋncepând din a 2-a zi a atingerii pragului dorit şi poate fi debitată din 

cumpărături la până la atingerea pragului acumulat, ȋn limita a 25 de lei prag/ persoană. Se 

acordă o reducere/ HiperCard de Fidelitate cora, ȋn funcţie de pragul atins. 

 

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

România, urmând a fi disponibil pe site-ul www.cora.ro, şi ȋn cadrul magazinelor cora Urban 

participante pe toată perioada de desfășurare a Campaniei. 

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 

 

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

cu prevederile prezentului regulament, care fac cumpărături de minimum 20 de lei și scanează 

HiperCardul de Fidelitate cora la casa de marcat ȋn perioada 1-31 decembrie în magazinele 

cora Urban participante şi adună ștampile de fidelitate pe Talonul de participare ȋn funcţie de 

valoarea coşului de cumpărături (de expl. 20 lei cheltuiţi = 1 ştampilă, 40 lei cheltuiti = 2 

ştampile, 75 lei cheltuiţi = 3 ştampile, samd. Pentru valori intermediare nu se acordă ştampile)  

Participanţii trebuie să aibă minim 18 ani.  

 

 

Secţiunea 3. Condiţiile şi modul de participare 

 

Pot participa toţi clienţii posesori de HiperCard de Fidelitate cora care fac cumpărături in 

magazinele cora Urban de minimum 20 de lei, scanează HiperCardul de Fidelitate la casa de 

marcat în perioada 1-31 decembrie și adună ștampile pe Talonul de participare primit la casa 

de marcat. Reducerea obținută din acumularea ștampilelor se acordă pe loc, la casa de marcat, 

începând din a 2-a zi a atingerii pragului dorit și poate fi debitată din cumpărături, până la 

atingerea pragului acumulat, în limita a 25 de lei prag/persoană.   

 

Participantul trebuie să respecte următorii paşi: 

- Realizarea de cumpărături în magazinele cora Urban  

- Scanarea HiperCardului de Fidelitate cora la casa de marcat 

- Adunarea ștampilelor pe Talonul de participare obţinut la casa de marcat 

 

Clientul primeşte 1 ștampilă ca urmare a scanării HiperCardului de Fidelitate la casa de 

marcat şi a achiziţiei ȋn valoare de minim 20 de lei (TVA inclus), la o singură tranzacţie (bon 

fiscal), efectuat ȋn cadrul vizitei ȋn magazinele cora Urban. Astfel pentru 20 de lei (TVA 

inclus) cheltuiţi clientul primeşte 1 ştampilă, pentru 40 de lei (TVA inclus) cheltuiţi primeşte 

2 ştampile, pentru 75 de lei (TVA inclus) cheltuiţi primeşte 3 ştampile, samd. Pentru valori 

intermediare nu se acordă ştampile 

 

Ştampilele se pot refuza, nefiind obligatorie acceptarea lor de către clienţii care nu doresc 

participarea la Campanie 

De asemenea, ştampilele nu pot fi transformate ȋn bani, nu se pot cumpăra separat, nu se pot 

vinde ca un produs individual, sunt doar un instrument ȋn mecanismul Campaniei 

Ştampilele nu pot fi solicitate/oferite şi nici folosite dupa ȋncheierea Campaniei 

 

Pragurile care pot fi atinse au următoarele reduceri la valoarea coșului de cumpărături: 

• 5 ștampile = 5% reducere pe loc la coşul de cumpărături 

• 10 ștampile = 10% reducere pe loc la coşul de cumpărături 

• 15 ștampile = 15% reducere pe loc la coşul de cumpărături 
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Reducerea obţinută se acordă pe loc, la casa de marcat, ȋncepând din a 2-a zi a atingerii 

pragului dorit şi poate fi debitată din cumpărături la până la atingerea pragului acumulat, ȋn 

limita a 25 de lei prag/ persoană. Se acordă 1 reducere/ HiperCard de Fidelitate cora, ȋn 

funcţie de pragul atins 

 

Talonul de participare pe care se vor acumula ştampilele trebuie ridicat de client din 

magazinele cora Urban. Sunt disponibile 250 de taloane de participare per fiecare magazin 

cora Urban, ȋn limita a 2000 de taloane de participare pentru toate magazinele participante pe 

toata durata campaniei.  

 

 

Secţiunea 4. Descrierea premiilor 

 

Adunând 5 ştampile, clientul beneficiază de 5% reducere pe loc la coşul de cumpărături, la 10 

ştampile adunate clientul beneficiază de 10 % reducere la coşul de cumpărături şi la 15 

ştampile adunate clientul beneficiază de 15% reducere la coşul de cumpărături, în limita a 25 

de lei/prag/persoană. 

 

Talonul pe care se vor acumula ştampilele trebuie ridicat de client din magazinele cora Urban. 

Taloanele oferite de Organizator la Campanie sunt reprezentate de maxim 250 de taloane de 

participare per fiecare magazin cora Urban, ȋn limita a 2000 de taloane de participare pe toata 

durata Campaniei pentru cele 8 magazine cora Urban participante. 

 

Vizual Talon de participare 

 
 

 
 

 

Secţiunea 5. Responsabilitate 

 

Deteriorarea, pierderea etc. HiperCardurilor de Fidelitate cora participante / Talonului de 

participare conduc automat şi necondiţionat la pierderea dreptului de participare la Campanie. 
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Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru HiperCardul de Fidelitate cora/ Talon de 

participare deteriorat sau pierdut/furat. Deteriorarea/lipsa HiperCardului de Fidelitate cora/ 

Talonului de participare conduce la pierderea dreptului de participare la Campanie. 

 

 

Secţiunea 6. Taxe şi impozite 

 

6.1 Organizatorul se obligă, doar dacă este cazul conform legii, să calculeze, să reţină, să 

declare şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile constând ȋn premiile acordate 

câştigătorilor ȋn conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 

227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, orice alte obligaţii de orice altă natură, ȋn 

legătură cu acestea, fiind ȋn sarcina exclusivă a câştigătorilor. 

6.2 Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse/percepute de Organizator/Agenţii nici 

un fel de cheltuieli directe sau indirecte, ȋn contrapartidă, suplimentare şi nu i se impun alte 

obligaţii fiscale. Cheltuielile efectuate de Participanţi referitor la participarea ȋn Campanie 

(ex. costuri transport la magazinul cora, etc) sunt ȋn sarcina participanţilor ȋn baza relaţiilor cu 

furnizorii acestor servicii, nefiind contrapartida directă/indirectă solicitată de Organizator 

la/pentru participarea ȋn Campanie. 

 

 

Secţiunea 7. Încetarea/ Întreruperea Campaniei. Forţă majoră 

 

7.1 Campania poate ȋncetată ȋnainte de ȋmplinirea Perioadei Campaniei prevăzute ȋn 

Regulament sau poate fi afectată, ȋn cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă 

majoră* care afectează Organizatorul, inclusiv ȋn cazul imposibilităţii Organizatorului, din 

motive independente de voinţa sa (inclusiv a Agenţiilor), de a asigura desfăşurarea ȋn bune 

condiţii a Campaniei. Totodată, Organizatorul poate decide oricând oprirea Campaniei, pentru 

motive pe care le consideră justificate. 

7.2 Campania mai poate ȋnceta ȋnainte de implinirea Perioadei Campaniei stabilite ȋn 

Regulament, ori poate fi suspendată oricând ȋn baza liberei decizii a Organizatorului, cu 

comunicarea ȋn prealabil o astfel de situaţie şi cu respectarea prevederilor Regulamentului.     

*Forţa Majoră, convenită ca fiind evenimentul extern, imprevizibil şi de neȋnlăturat, petrecut 

dupa intrarea ȋn vigoare a prezentului Regulament Oficial şi care impiedică Organizatorul 

să-şi ȋndeplinească total sau parţial obligaţiile, exonerează de răspundere Organizatorul, pe 

durata de existenţă a cazului de Forţă Majoră. În ȋnţelesul prezentului Regulament pot 

constitui cazuri de forţă majoră următoarele evenimente: 

a) tentative de fraudă ale mecanismului Campaniei; 

b) orice reglementare/act normativ care poate apărea ulterior intrării ȋn vigoare a 

Regulamentului şi care poate interzice sau modifica termenii acestuia; 

7.3 Enumerarea de mai sus nu este limitativă, fiind utilizată numai ȋn scop exemplificativ.  
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7.4 Dacă o situaţie de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive 

independente de voinţa sa, ȋmpiedică sau ȋntârzie total sau parţial executarea Regulamentului 

şi continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind ȋndeplinirea 

obligaţiilor sale pentru perioada ȋn care aceasta ȋndeplinire va fi impiedicată sau ȋntârziată, 

conform art. 1634 Codul Civil. În cazul ȋn care invocă forţă majoră, Organizatorul este obligat 

să comunice existenţa acestuia participanţilor la Campanie, ȋn termen de 5 (cinci) zile 

lucrătoare de la apariţia cazului de forţă majoră 

 

 

Secţiunea 8. Confidenţialitatea datelor 

 

Organizatorul se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor la 

prezenta Campanie de fidelizare şi să nu le dezvăluie terţilor fără consimţământul scris al 

participanţilor, în conformitate cu prevederile legii nr. 677/21.11.2001.  

Datele personale ale participanților la Campanie vor fi procesate în conformitate cu 

Regulamentul Programului HiperCardului de Fidelitate cora. 

 

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 in 

magazinele cora Urban participante.  

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

Datele cu caracter personal ale participanților la prezenta Campanie nu vor fi transferate în 

străinătate. 

 

 

Secţiunea 9. Regulamentul oficial 

 

Prezentul regulament de participare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant in cadrul 

fiecărui magazin cora Urban 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/

