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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
------------- 

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

 
Số: 9/Công Ty TNHH Vinoteka/2018 

 
I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm 

Tên tổ chức, cá nhân: Công Ty TNHH Vinoteka 

Địa chỉ: 153/25 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Quận 2, TPHCM 

Điện thoại: +84 (28) 3519 2389  Fax: N/A  

E-mail: s.a@vinotekavn.onmicrosoft.com  

Mã số doanh nghiệp: 0313789985 

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: …............  Ngày Cấp/Nơi cấp: …............. 

(đối với cơ sở thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực 

phẩm theo quy định) 

II. Thông tin về sản phẩm  

1. Tên sản phẩm: rượu vang nho WEINGUT OKONOMIERAT REBHOLZ WEISSER 

BURGUNDER VOM LOBLEHM TROCKEN 

2. Thành phần: 

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: không có thời hạn 

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: chai thủy tinh, nút bần  

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm (trường hợp thuê cơ sở sản xuất): WEINGUT 

OKONOMIERAT REBHOLZ, địa chỉ: Weinstrasse 54, 76833 Siebeldingen, Germany – Điện 

thoại: +49 (0) 63453439; Xuất xứ: Đức 

III. Mẫu nhãn sân phẩm (đinh kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự 

kiến) 
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Lưu ý: Thông tin nhà nhập khẩu trở lại có thể khác nhau. Nó phụ thuộc vào số lượng đặt 
hàng. 
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NHÃN PHỤ SẢN PHẪM 
WEINGUT OKONOMIERAT REBHOLZ WEISSER BURGUNDER VOM 
LOBLEHM TROCKEN 

Tên sản phẩm 
 

:Rượu vang nho WEINGUT OKONOMIERAT REBHOLZ WEISSER 

BURGUNDER VOM LOBLEHM TROCKEN 

Thể tích thực  :750 ml 

Hàm lượng ethanol  : 12.5 % vol 

Hạn sử dụng  Không quy định  hạn sử dụng 

Thành phần  : 100% nho lên men 

Hướng dẫn sử dụng  : uống trực tiếp 

Bảo quản  : Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát 

Nhiệt độ bảo quản  :+5≈200C 

Xuất xứ  Đức 

Nhà sản xuất  WEINGUT OKONOMIERAT REBHOLZ, địa chỉ: Weinstrasse 54, 76833 

Siebeldingen, Germany – Điện thoại: +49 (0) 63453439; 

Nhà nhâp khẩu  : Công Ty TNHH Vinoteka 
  Địa chi: 153/25 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, 

TPHCM 

Số TNCB  :        /2018/ATTP/TNCB 
 
IV. Yêu cầu về an toan thực phẩm 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo: 
Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoản 
toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đã công 
bố. 
 
 
 

24 ngày, 7 tháng, 2018  
ĐẠI DIỆN TỎ CHỬC, CÁ NHÂN 

(ký tên, đong đấu) 
 
 
 
 

SITARI ALEXANDRU 
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