Amerika Birleşik Devletlerine Henüz İthal Edilmeyen Şaraplar için Gereklilikler
Katılanların Şarap Ödüllerine (Wine Awards) kaydolmaya uygun olması için bir ithalatçıya kayıtlı
olmaları gerekli değildir.
Eğer bir ithalatçınız YOKSA, şarapları gümrükten çekmek için size Etiket Onay Sertifikasını (COLA)
memnuniyetle veririz.
Bu sürecin tamamlanması sevkiyat öncesinde 10'dan fazla iş gününü gerektirebilir. Bu nedenle
şaraplarınızın kaydını mümkün olan en kısa zamanda yapınız.
Etiket Onay Belgesi (COLA) Sürecinin Adımları
1.

Şaraplarınızın TEXSOM Uluslararası Şarap Ödüllerine (TEXSOM International Wine Awards)
kaydını çevrimiçi veya texsomiwa.com adresinden temin edebileceğiniz bir kayıt formuyla
yapabilirsiniz.
Bedelsiz Etiket Onay Belgesi (COLA Waiver) isteğini oluşturabilmemiz için şişe sayısı, şişe
boyutları (750 ml veya diğer), şarabı üreten şirket/ şarabın markası, şarabın türü, vintage gibi
gerekli olan hususları kayıt bilgilerinizden alabiliriz.

2.

Sorularınız ve isteklerinizin yanı sıra Bedelsiz Etiket Onay Belgesi yardımını istediğinizden bizi
haberdar etmek için enter@texsomiwa.com adresinden bize e-posta gönderiniz.

3.

Şarap Ödülleri ekibi bir COLA istek mektubu oluşturarak bunu ithalat ortağımız olan TTB
aracılığı ile işleme sokacaktır.

4.

Şarap Ödülleri ekibi, alındığında Bedelsiz Etiket Onay Belgesini sevkiyatınıza eklemek üzere
size gönderecektir.

5.

Uluslararası sevkiyat için ''wines for sample only, not for sale'' (''sadece numunedir ve satış
için değildir'') ibaresiyle içindekileri not ederek Ticari Faturayı (Commercial Invoice'u)
tamamlayıp sevkiyata dahil ediniz. Sevkiyat irtibat bilgileri için adres aşağıdadır:
TEXSOM & Wines with Conviction
12801 North Stemmons Freeway
Suite 821
Farmers Branch, TX 75234 USA
Telefon numarası: 214.886.1665

6.

DHL, FedEx, UPS veya diğer sevkiyat yöntemleriyle şaraplarınızı gönderiniz.

7.

İthal ürünler üzerindeki tüm geçerli vergiler ve harçlar gönderici/katılımcı tarafından ödenir.

8.

Tüm menşei ülke işaretleri İngilizce olarak belirtilmeli ve her sevkiyat aşağıdakileri belirten bir
etiket taşımalıdır:
a.
“Sample Only – Not for Sale” (''sadece numunedir ve satış için değildir'') veya benzer
bir ifade olmalıdır.
Her konteyner yasayla zorunlu olan hükümet sağlık uyarısı ifadesini içeren bir etiket
b.
taşımalıdır.
c.
Ayrıca üründe bir “Contains Sulfites” (‘’Sülfitler içerir’’) etiketi de olmalıdır.

Eğer bir ithalatçınız varsa, şarapları kendi ithalatçınız aracılığıyla gümrükten çekmek için Etiket Onay
Sertifikası (COLA) belgelerini hazırlayabilirsiniz.
Başka sorularınız olması halinde, bizimle herzaman 214.886.1665 nolu telefon numarasından veya
enter@texsomiwa.com e-posta adresinden iletişim kurabilirsiniz.

