
Προϋποθέσεις για Κρασιά που δεν Έχουν Εισαχθεί Ακόμη στις Ηνωμένες Πολιτείες 

Οι συμμετοχές δεν απαιτείται να εγγραφούν σε εισαγωγέα για να είναι επιλέξιμες για συμμετοχή στα Βραβεία 
Οίνου.

Θα χαρούμε να παρέχουμε βοήθεια για πιστοποιητικό έγκρισης ετικέτας (COLA) για την εκκαθάριση των κρασιών 
ή οινοπνευματωδών ποτών μέσω τελωνείου, εάν ΔΕΝ έχετε εισαγωγέα.

Αυτή η διαδικασία μπορεί να απαιτήσει περισσότερες από 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την αποστολή για να 
ολοκληρωθεί. Υποβάλετε τις καταχωρίσεις σας έως τις 14 Μαρτίου 2021.

Βήματα για την Επεξεργασία του Πιστοποιητικού Έγκρισης Ετικέτας (COLA) 
1. Εισαγάγετε τα κρασιά ή τα οινοπνευματώδη ποτά σας στα TEXSOM International Wine Awards online ή 

μέσω έντυπης φόρμας συμμετοχής στη διεύθυνση texsom.com/awards. Από την καταχώρισή σας 
λαμβάνουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για να δημιουργήσουμε το αίτημα παραίτησης COLA: Αριθμός 
φιαλών και μέγεθος φιαλών (750 ml ή άλλα), εταιρεία / μάρκα καταχώρησης, τύπος αλκοολούχου ποτού ή 
κρασί και 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 για διεθνή αποστολή σημειώνοντας το περιεχόμενο 
ως "κρασιά" ή "αλκοολούχα ποτά" μόνο για δείγμα, "όχι προς πώληση".

6. Οι πληροφορίες αποστολής θα κυκλοφορήσουν σύντομα. Μην αποστείλετε τις υποβολές σας πριν από την 
1η Ιανουαρίου 2021 ή προτού λάβετε την έγκρισή σας COLA από εμάς.

7. Όλοι οι ισχύοντες φόροι και δασμοί καταβάλλονται από τον αποστολέα / εισερχόμενο στα εισαγόμενα 
προϊόντα.

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. Για το κρασί, το προϊόν θα περιέχει επίσης μια ετικέτα "Περιέχει θειώδη άλατα".

Εάν έχετε εισαγωγέα, μπορείτε να επεξεργαστείτε έγγραφα πιστοποιητικού έγκρισης ετικέτας (COLA) για να 
επιτρέψετε στις καταχωρίσεις να εκκαθαρίσουν τα τελωνεία με τον δικό σας εισαγωγέα.

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




