
Az Egyesült Államokba még nem importált borokra vonatkozó követelmények 

A nevezéseket nem szükséges importőrrel bejegyeztetni ahhoz, hogy indulhassanak a Wine Awards

versenyen. 

A borok elvámolása céljából szívesen nyújtunk segítséget a Certificate of Label Approval (címke jóváhagyási 
igazolás) beszerzésében, amennyiben NEM rendelkezik importőrrel.   

A folyamat befejezése több, mint 10 munkanapot igényelhet, ezért kérjük, regisztrálja borát 2020. január 1-jéig.

A Certificate of Label Approval (COLA) feldolgozásának lépései 
1. Nevezze be a borait a TEXSOM International Wine Awards versenyre az interneten a texsom.com/awards/ 

honlapon vagy az oldalon elérhető papír alapú formanyomtatványon. A nevezéséből megkapjuk a COLA 
mentesség iránti kérelem igényléséhez szükséges információkat: a palackok száma és mérete (750 ml vagy 
egyéb mennyiség), cég/a bor márkája, bortípus, évjárat

2. Küldjön e-mailt az enter@texsomiwa.com címre, amely tartalmazza, hogy COLA mentességi segítséget 
kíván igénybe venni, és írja bele egyéb felmerülő kérdéseit/kéréseit.

3. A Wine Awards csapata létrehoz egy COLA-kérelem levelet és importőr partnerünk segítségével feldolgozza 
azt a TTB-ben (alkohollal és dohányáruval foglalkozó adóügyi és kereskedelmi hivatal).

4. Amint megérkezik hozzánk, a Wine Awards csapata e-mailben elküldi Önnek a COLA mentességi igazolást, 
amelyet Ön mellékel a küldeményéhez.

5. Töltse ki és mellékelje a nemzetközi szállításkor használatos kereskedelmi számlát, és tüntesse fel a 
küldemény tartalmán a következő megjegyzést: „wines for sample only, not for sale”, valamint az alábbi 
szállítási címet:
TEXSOM IWA
12801 North Stemmons Freeway
Suite 821
Farmers Branch, TX 75234 USA
214.886.1665

6. Adja fel borait DHL, FedEx, UPS vagy egyéb szállítási szolgáltatóval.

7. A behozott termékek utáni minden esedékes adó és vám a feladót/nevezőt terheli.

8. Minden származási ország jelölés angol nyelven kerül feltüntetésre és valamennyi szállítmányon az alábbi címke 
fog szerepelni:

a. “Sample Only – Not for Sale” (termékminta – kereskedelmi forgalomba nem hozható) vagy más 
hasonló jelölés

b. Minden egyes tárolón fel lesz tüntetve a törvény által előírt hivatalos egészségügyi figyelmeztetés.
c. A terméken egy „Szulfitokat tartalmaz." feliratú címke is szerepel majd.

Amennyiben rendelkezik saját importőrrel, vele is feldolgozhatja a Certificate of Label Approval (COLA) iratokat 
annak érdekében, hogy elvámolják a borait.  

Ha bármilyen további kérdése van, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba bármikor a 214.886.1665 telefonszámon vagy 
az enter@texsomiwa.com e-mail címen. 




