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Penyedia Perbaikan Independen  
Gambaran Umum Program dan Pemberitahuan Minat 

Apple akan menggunakan kriteria berikut untuk menentukan apakah perusahaan Anda memenuhi 
syarat untuk program penyedia Perbaikan Independen. Informasi ini akan ditinjau dan ditindaklanjuti 
dengan permintaan agar Anda menandatangani dokumen kerahasiaan sebelum kami dapat 
memberikan detail tambahan tentang program ini. Harap perhatikan, penyelesaian seluruh proses 
ini mungkin memerlukan waktu antara enam hingga delapan minggu. 

Persyaratan 

1. Profil Bisnis, harap lengkapi semua entri dalam formulir di bawah, gunakan N/A jika
tidak relevan

Co 
2. Lampiran yang diperlukan

• Foto (diambil dalam 6 hari terakhir) setiap lokasi servis yang menampilkan:
• Pintu masuk
• Fasad bangunan yang menghadap ke jalan
• Area lobi
• Fotokopi Dokumen Pengimpor Resmi

Harap diperhatikan, Apple dapat memberikan batas kredit kepada pemohon yang memenuhi syarat 
untuk mendapatkan kredit untuk digunakan pada pembelian Apple (misalnya, alat, perlengkapan, dan 
komponen servis yang diperlukan). Lokasi yang tidak memenuhi persyaratan kredit dapat mengajukan 
Surat Kredit Berdokumen Siaga yang Tidak Dapat Dibatalkan (Irrevocable Standby Letter of Credit) dari 
bank Anda, memberikan deposit tunai, atau membayar komponen di muka. Apple menggunakan Dunn 
& Bradstreet sebagai sumber daya untuk informasi kredit ini. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di 
https://www.dnb.com/duns-number.html 

Kirim formulir ini dan foto yang diperlukan ke IRPapplicant@apple.com. Anda akan menerima balasan 
yang menyebutkan nomor permohonan Anda. Harap cantumkan nomor ini dalam semua korespondensi.  

Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai proses permohonan ini, harap hubungi IRPapplicant@apple.com 
dan cantumkan nomor permohonan Anda yang disebutkan di subjek email. 

Terima kasih atas minat Anda. 

Detail mengenai status hukum perusahaan 
Nama Resmi Perusahaan

Nama Dagang (N/A jika sama)

Nama grup induk (N/A jika sama)

Alamat Terdaftar

Kota

Negara Bagian

Kode Pos

Alamat Situs Web Perusahaan

Nama Kontak
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Informasi Lokasi Servis 

Detail mengenai lokasi. Jika Anda ingin mengajukan lebih dari satu lokasi servis, harap cantumkan 
detail tersebut dalam lampiran. Perusahaan Anda hanya perlu mengajukan satu permohonan untuk 
semua lokasi servis Anda.  

• Perkiraan jumlah perbaikan iPhone per minggu, untuk iPhone 6s dan lebih baru, menurut
antisipasi penggunaan komponen Apple asli (nilai ini hanya untuk perencanaan komponen
dan tidak berkaitan dengan penerimaan). _________________

• Perkiraan jumlah perbaikan Mac per minggu menurut antisipasi penggunaan komponen Apple
asli (nilai ini hanya untuk perencanaan komponen dan tidak berkaitan dengan penerimaan).
_______________

• Apakah perusahaan Anda merupakan penerima waralaba (terwaralaba)? ___________
• Apakah perusahaan Anda merupakan pemberi waralaba (pewaralaba)? ____________
• Berapa jumlah lokasi yang melayani pengguna akhir yang dimiliki perusahaan Anda? __________

- Harap diperhatikan, foto diperlukan untuk setiap lokasi.

Hubungan yang Sedang/Pernah Dijalin dengan Apple 

Jika Anda sudah atau pernah memiliki hubungan bisnis dengan Apple (misalnya, Penjual, Servis 
Profesional, Pelatihan, Jaringan Konsultan), harap berikan detailnya di sini.  (Masukkan N/A jika tidak ada) 

Email Kontak

Nomor Telepon Kontak

Impor Resmi Y/T

Nama Dagang (N/A jika sama) (Bahasa Inggris)

Alamat Lokasi Servis (Bahasa Inggris)

Kota (Bahasa Inggris)

Negara Bagian (Bahasa Inggris)

Kode Pos

Nomor Telepon

Jam Operasional

Jenis Hubungan Nomor Akun 
(jika ada)

Nama Kontak Apple
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Pernyataan 

Saya mengonfirmasi bahwa saya berwenang mengajukan permohonan atas nama perusahaan 
yang diperinci dalam formulir permohonan ini. 

Jangan lupa untuk melampirkan foto dan dokumen yang diperlukan. 

Nama Kontak

Email Kontak

Telepon Kontak
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