
18 Νοεµβρίου 2019

Ανεξάρτητο κέντρο επισκευών  
Επισκόπηση προγράµµατος και 
γνωστοποίηση ενδιαφέροντος 

Η Apple θα χρησιµοποιήσει τα ακόλουθα κριτήρια για να προσδιορίσει αν η εταιρεία σας πληροί τις 
προϋποθέσεις για το πρόγραµµα ανεξάρτητου κέντρου επισκευών. Οι πληροφορίες αυτές θα εξεταστούν 
και θα ακολουθήσει ένα αίτηµα για την υπογραφή εκ µέρους σας ενός εγγράφου τήρησης απορρήτου, πριν να 
σας παράσχουµε πρόσθετες λεπτοµέρειες για το πρόγραµµα. Λάβετε υπόψη ότι ολόκληρη η διαδικασία µπορεί 
να διαρκέσει έξι µε οκτώ εβδοµάδες µέχρι να ολοκληρωθεί. 

Απαιτήσεις 
1. Προφίλ επιχείρησης (συµπληρώστε όλα τα πεδία στην παρακάτω φόρµα, χρησιµοποιήστε Δ/Ι 
όπου δεν ισχύει) 

Εταιρεία 
2. Απαιτούµενα συνηµµένα 

• Φωτογραφίες (οι οποίες έχουν ληφθεί εντός των τελευταίων 6 ηµερών) κάθε τοποθεσίας 
σέρβις που περιλαµβάνουν: 
• Πρόσοψη εισόδου  
• Πρόσοψη δρόµου 
• Χώρο υποδοχής 

Σηµειωτέον, η Apple παρέχει µια πιστοληπτική γραµµή στους επιτυχόντες συµµετέχοντες που πληρούν 
τις προϋποθέσεις, για χρήση µε τις αγορές Apple (π.χ. απαιτούµενα εργαλεία, εξοπλισµό, ανταλλακτικά). 
Οι τοποθεσίες που δεν µπορούν να εκπληρώσουν την απαίτηση πίστωσης έχουν τη δυνατότητα να 
υποβάλλουν µια Ανέκκλητη επιστολή ενέγγυας πίστωσης από την τράπεζά τους, να κάνουν κατάθεση 
χρηµατικού ποσού ή να πληρώσουν προκαταβολικά για ανταλλακτικά. Η Apple χρησιµοποιεί τη Dunn & 
Bradstreet ως πόρο για αυτές τις πληροφορίες πίστωσης. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες 
στη διεύθυνση: https://www.dnb.com/duns-number.html. 

Στείλτε το παρόν έντυπο µε τις απαιτούµενες φωτογραφίες στη διεύθυνση IRPapplicant@apple.com. Θα λάβετε 
µια απάντηση στην οποία θα αναφέρεται ο αριθµός αιτήµατος. Συµπεριλάβετε αυτόν τον αριθµό σε κάθε 
επικοινωνία. Η Apple διατηρεί το δικαίωµα να προσδιορίζει την καταλληλότητα και να αποφασίζει αν ένας 
οργανισµός θα γίνεται δεκτός ως Ανεξάρτητο κέντρο επισκευών. 

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά µε τη διαδικασία αίτησης, επικοινωνήστε µε τη διεύθυνση 
IRPapplicant@apple.com και συµπεριλάβετε τον αριθµό αίτησης που αναφέρεται στη γραµµή θέµατος. 

Ευχαριστούµε για το ενδιαφέρον σας. 

Λεπτοµέρειες σχετικά µε τη νοµική κατάσταση της επιχείρησης  
Νόµιµη εταιρική επωνυµία

Διακριτικός τίτλος (Δ/Ι αν είναι ίδια)

Επωνυµία µητρικής εταιρείας (Δ/Ι αν είναι ίδια)

'Εδρα

Πόλη

Νοµός/Πολιτεία

Ταχυδροµικός κώδικας

Διεύθυνση ιστότοπου επιχείρησης

Όνοµα υπεύθυνου επικοινωνίας

Email υπεύθυνου επικοινωνίας

Αριθµός τηλεφώνου υπεύθυνου επικοινωνίας

Ανεξάρτητο κέντρο επισκευών  Σελίδα  από 21

Ανεξάρτητο κέντρο επισκευών - el-GR

mailto:IRPapplicant@apple.com
mailto:IRPapplicant@apple.com


18 Νοεµβρίου 2019

Πληροφορίες τοποθεσίας σέρβις 
Λεπτοµέρειες σχετικά µε την τοποθεσία ή τις τοποθεσίες. Αν επιθυµείτε να υποβάλετε αίτηση για 
περισσότερες από µία υπηρεσίες σέρβις, συµπεριλάβετε τις σχετικές λεπτοµέρειες σε συνηµµένο. 
Απαιτείται ένα µόνο αίτηµα από την επιχείρησή σας για όλες τις τοποθεσίες σέρβις.  

• Ο εκτιµώµενος αριθµός επισκευών iPhone ανά εβδοµάδα, για το iPhone 6s και νεότερο µοντέλα, όπου 
προβλέπεται η χρήση γνήσιων ανταλλακτικών Apple (αυτή η τιµή χρησιµεύει µόνο για τον 
προγραµµατισµό ανταλλακτικών και δεν επηρεάζει την αποδοχή σας).  

• Η επιχείρησή σας είναι δικαιοδόχος; 

• Η επιχείρησή σας είναι δικαιοπάροχος; 

• Πόσες τοποθεσίες τελικού χρήστη διαθέτει η επιχείρησή σας;

Υπάρχουσες/προηγούµενες σχέσεις µε την Apple 
Αν έχετε ήδη ή είχατε επαγγελµατική σχέση µε την Apple (π.χ. µεταπωλητής, επαγγελµατικές υπηρεσίες, 
πάροχος εκπαίδευσης, δίκτυο συµβούλων), συµπληρώστε τις σχετικές λεπτοµέρειες εδώ. (Εισαγάγετε Δ/Ι 
αν δεν υπάρχει σχέση) 

Δήλωση 
Επιβεβαιώνω ότι είµαι εξουσιοδοτηµένος να υποβάλω αίτηση για λογαριασµό της επιχείρησης που 
περιγράφεται στη φόρµα αίτησης. 

Μην ξεχάσετε να επισυνάψετε τις απαιτούµενες φωτογραφίες.

Διακριτικός τίτλος (Δ/Ι αν είναι ίδια)

Διεύθυνση τοποθεσίας σέρβις

Πόλη

Νοµός/Πολιτεία

Ταχυδροµικός κώδικας

Αριθµός τηλεφώνου

Ωράριο λειτουργίας

Τύπος σχέσης Αριθµός λογαριασµού  
(αν ισχύει)

Όνοµα υπεύθυνου 
επικοινωνίας Apple

Όνοµα υπεύθυνου επικοινωνίας

Email υπεύθυνου επικοινωνίας

Αριθµός τηλεφώνου υπεύθυνου επικοινωνίας
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