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Uafhængig reparationsudbyder  
Programoversigt og Tilkendegivelse af interesse 

Apple bruger følgende kriterier til at afgøre, om din organisation er kvalificeret til programmet 
Uafhængig reparationsudbyder. Disse oplysninger vil blive gennemgået, og efterfølgende vil 
du blive bedt om at underskrive et fortrolighedsdokument, før vi kan give yderligere oplysninger 
om programmet. Bemærk, at det kan tage mellem seks og otte uger at gennemføre hele processen. 

Forudsætninger 
1. Virksomhedsprofil, udfyld alle posterne i formularen nedenfor, brug n/a, hvor det ikke 

er relevant 
Co 
2. Påkrævede bilag 

• Fotos (taget inden for de sidste 6 dage) af hvert servicested skal indeholde: 
• Indgangsparti  
• Gadebillede 
• Modtagelsesområde 

Bemærk, at Apple udsteder en kreditbevilling til godkendte kvalificerede ansøgere, som kan 
bruges til Apple-køb (f.eks. påkrævede værktøjer, udstyr, reservedele). Steder, der ikke opfylder 
kravene for kredit, kan indsende en bankgaranti, et kontant depositum eller forudbetale for reservedele. 
Apple bruger Dunn & Bradstreet som en ressource til at anskaffe disse kreditoplysninger. Der kan findes 
flere oplysninger på: https://www.dnb.com/duns-number.html. 

Indsend formularen med de påkrævede billeder til IRPapplicant@apple.com. Du modtager et svar, 
der henviser til dit anmodningsnummer. Brug dette nummer ved enhver korrespondance. Apple 
forbeholder sig retten til at foretage enhver vurdering af berettigelse og beslutning om, hvorvidt 
en organisation godkendes som Uafhængig reparationsudbyder. 

Hvis du har spørgsmål angående ansøgningsprocessen, kan du kontakte IRPapplicant@apple.com. 
Husk at angive dit ansøgningsnummer i emnelinjen. 

Tak for din interesse. 

Oplysninger om virksomhedens juridiske status  
Juridisk firmanavn

Handelsnavn (n/a, hvis det er det samme)

Navn på moderselskab (n/a, hvis det samme)

Registreret adresse

By

Område

Postnummer

Virksomhedens URL-adresse

Navn på kontaktperson

Kontaktpersons e-mailadresse

Kontaktpersons telefonnummer
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Oplysninger om servicested 
Oplysninger om stedet/stederne. Hvis du ønsker at ansøge om mere end et servicested, skal du angive 
disse oplysninger i bilaget. Du behøver kun at sende en enkelt anmodning for alle dine servicesteder.  

• Anslået antal af iPhone-reparationer om ugen, til iPhone 6s eller nyere modeller, hvor du forventer 
at bruge ægte Apple-reservedele (denne værdi er kun til reservedelsplanlægning og har ingen 
betydning i forhold til godkendelse).  

• Er din virksomhed en franchise-tager? 

• Er din virksomhed en franchise-giver? 

• Hvor mange slutbrugerrettede steder har din virksomhed?

Eksisterende/tidligere Apple-relationer 
Hvis du allerede har, eller har haft, en forretningsrelation til Apple (f.eks. forhandler, professionelle 
tjenester, uddannelse, konsulentnetværk), skal du angive oplysningerne her. (Skriv n/a, hvis ingen) 

Erklæring 
Jeg bekræfter, at jeg har tilladelse til at indsende en ansøgning på vegne af den virksomhed, 
der er angivet i ansøgningsformularen. 

Husk at vedhæfte de påkrævede billeder. 

Handelsnavn (n/a, hvis det er det samme)

Adresse på servicested

By

Område

Postnummer

Telefonnummer

Åbningstider

Relationstype Kontonummer  
(hvis det er relevant)

Navn på Apple-kontaktperson

Navn på kontaktperson

Kontaktpersons e-mailadresse

Kontakttelefon
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