
Προϋποθέσεις για Κρασιά που δεν Έχουν Εισαχθεί Ακόμη στις Ηνωμένες Πολιτείες 

Οι συμμετοχές δεν απαιτείται να καταχωρούνται με εισαγωγέα για να είναι επιλέξιμες για τα Βραβεία Κρασιών. 

Με ευχαρίστηση θα σας παρέχουμε βοήθεια για το Πιστοποιητικό Έγκρισης Ετικέτας (COLA) για να εκτελωνίσετε τα 
κρασιά στο τελωνείο εάν ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ εισαγωγέα. 

Για να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία μπορεί να χρειασθεί περισσότερες από 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την 
αποστολή, γι’ αυτό καταχωρίστε τα κρασιά σας το συντομότερο δυνατόν.  

Βήματα για την Επεξεργασία του Πιστοποιητικού Έγκρισης Ετικέτας (COLA) 

1. Καταχωρήστε τα κρασιά σας στα Διεθνή Βραβεία Κρασιών TEXSOM (TEXSOM International Wine Awards) 
online ή μέσω της έντυπης φόρμας στο texsomiwa.com
Από την καταχώρησή σας λαμβάνουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για να δημιουργήσουμε το αίτημα 
δήλωσης αποποίησης COLA: αριθμός φιαλών και μέγεθος φιαλών (750 mL ή άλλως), Εταιρεία/Εμπορική 
Επωνυμία του κρασιού, Είδος κρασιού, Vintage

2. Στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο enter@texsomiwa.com για να μας γνωστοποιήσετε 
ότι ζητάτε βοήθεια για την Δήλωση Αποποίησης COLA μαζί με οιεσδήποτε ερωτήσεις ή αιτήματα

3. Η ομάδα των Βραβείων Κρασιών θα δημιουργήσει επιστολή αιτήματος COLA και θα την επεξεργαστεί μέσω 
του εισαγωγέα εταίρου μας με την TTB

4. Η ομάδα των Βραβείων Κρασιών θα σας στείλει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) την Δήλωση 
Αποποίησης COLA άμα τη λήψει για να την συμπεριλάβετε στην αποστολή σας

5. Συμπληρώστε και συμπεριλάβετε το Εμπορικό Τιμολόγιο (Commercial Invoice) για διεθνή αποστολή που θα 
αναφέρει τα περιεχόμενα ως “κρασιά για δείγμα μόνον, δεν προορίζονται για πώληση” & τα στοιχεία 
επικοινωνίας αποστολής που θα αναφέρονται ως ακολούθως:
TEXSOM & Wines with Conviction
12801 North Stemmons Freeway
Suite 821
Farmers Branch, TX  75234  USA
Τηλέφωνο: 214.886.1665

6. Μεταφέρετε τα κρασιά σας μέσω DHL, FedEx, UPS ή την προτιμώμενή σας μέθοδο αποστολής

7. Όλοι οι εφαρμοστέοι φόροι και δασμοί πρέπει να καταβάλλονται από τον αποστολέα/συμμετέχοντα των 
εισαγομένων προϊόντων

8. Οιεσδήποτε σημάνσεις Χώρα Προέλευσης θα υποδεικνύονται στην αγγλική γλώσσα και κάθε ξεχωριστή 
αποστολή θα φέρει ετικέτα που θα δηλώνει τα ακόλουθα: 

α. “Δείγμα Μόνο – Δεν Προορίζεται για Πώληση” ή παρόμοια φράση 
β. Κάθε ατομικός περιέκτης θα φέρει ετικέτα με την κυβερνητική δήλωση προειδοποίησης για την υγεία 

που επιβάλλεται από τον νόμο 
γ. Το προϊόν θα περιέχει επίσης ετικέτα “Περιέχει Θειώδη Άλατα” 

Εάν έχετε εισαγωγέα, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα έγγραφα του Πιστοποιητικού Έγκρισης Ετικέτας (Certificate of 
Label Approval) (COLA) για να δώσετε την δυνατότητα να εκτελωνισθούν τα κρασιά με τον δικό σας εισαγωγέα.  

Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας οιαδήποτε στιγμή στο 214.886.1665 ή 
enter@texsomiwa.com 


