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Sõltumatu remonditeenuse osutaja  
Programmi ülevaade ja huvist teatamine 

Selleks et teha kindlaks, kas teie asutus on sobilik sõltumatu remonditeenuse pakkuja programmi 
jaoks, kasutab Apple järgmisi kriteeriume. See teave vaadatakse üle ja teil palutakse allkirjastada 
mitteavalikustamise dokument. Seejärel saame edastada täpsemat teavet programmi kohta. 
Arvestage sellega, et kogu protsess võib aega võtta kuus kuni kaheksa nädalat. 

Nõuded 
1. Ettevõtteprofiil, täitke kõik alloleva vormi väljad, asjasse mitte puutuva teabe kohta 

märkige „ei ole kohaldatav“ 
Kaasatud 
2. Nõutavad lisad 

• Kõigi teenuse asukohtade fotod (tehtud viimase 6 päeva jooksul), sh: 
• sissepääs  
• fassaadi tänavavaade 
• vastuvõtuala 

Pange tähele, et Apple pakub edukatele taotlejatele krediiti Apple’i ostude jaoks (nt vajalikud tööriistad, 
seadmed, hooldusosad). Krediidinõuetele mittevastavad asukohad võivad panga kaudu esitada 
krediiti mitteasendava tühistamatu valmisolekuakreditiivid, sularaha sissemakse või ettemaksu 
osade eest. Krediiditeavet saab Apple agentuurilt Dun & Bradstreet. Lisateavet leiate aadressilt 
https://www.dnb.com/duns-number.html. 

Saatke see vorm ja vajalikud fotod meiliaadressil IRPapplicant@apple.com. Teile saadetakse vastus 
viitega teie taotluse numbrile. Kasutage seda numbrit edasises kirjavahetuses. Apple jätab endale 
õiguse otsustada ettevõtte sobilikkuse ja sõltumatuks remonditeenuse osutajaks kinnitamise üle. 

Kui teil on taotlusprotsessi kohta küsimusi, võtke ühendust meiliaadressil IRPapplicant@apple.com 
ja lisage teemareale oma taotluse number. 

Täname, et tundsite huvi. 

Ettevõtte juriidilise oleku teave  
Ettevõtte juriidiline nimi

Ärinimi (ei ole kohaldatav, kui on sama)

Emaettevõtte nimi (ei ole kohaldatav, kui on sama)

Registreeritud aadress

Linn

Osariik

Sihtnumber

Ettevõtte veebisaidi aadress

Kontaktisiku nimi

Kontaktisiku e-posti aadress

Kontaktisiku telefoninumber
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Teenuse asukoha teave 
Asukoha üksikasja(d). Kui soovite taotleda mitut teenust, lisage teave selle kohta manusesse. 
Ettevõtte peab esitama ainult ühe taotluse, mis kehtib kõigi tema teenuse asukohtade jaoks.  

• Eeldatav iPhone’i remonditööde arv nädalas mudeli iPhone 6s ja uuemate versioonide puhul, 
kui te kavatsete kasutada Apple’i originaalosi (see teave on mõeldud ainult osade kulu 
plaanimiseks ega mõjuta vastuvõtmist).  

• Kas teie ettevõte tegutseb frantsiisi alusel? 

• Kas teie ettevõte pakub frantsiisi? 

• Kui palju lõppkasutaja asukohti teie ettevõttel on? 

Olemasolevad/varasemad sidemed Apple’iga 
Kui teil juba on või on olnud ärisuhe Apple’iga (nt edasimüüja, professionaalsed teenused, koolitus, 
konsultantide võrk), esitage siin vastav teave. (Märkige „ei ole kohaldatav“, kui seda pole) 

Avaldus 
Kinnitan, et mul on õigus selles taotlusvormis täpsustatud ettevõtte nimel taotlust esitada. 

Lisage kindlasti nõutavad fotod. 

Ärinimi (ei ole kohaldatav, kui on sama)

Teenuse asukoha aadress

Linn

Osariik

Sihtnumber

Telefoninumber

Tööaeg

Suhte tüüp Kontonumber  
(kui on kohaldatav)

Apple’i kontaktisiku nimi

Kontaktisiku nimi

Kontaktisiku e-posti aadress

Kontaktisiku telefoninumber
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