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Itsenäisesti toimivien huoltoliikkeiden  
ohjelman yleiskatsaus ja hakulomake 

Apple määrittää seuraavien vaatimusten mukaisesti, onko organisaatiosi kelvollinen itsenäisesti 
toimivien huoltoliikkeiden ohjelmaan. Nämä tiedot käydään läpi, minkä jälkeen sinua pyydetään 
allekirjoittamaan salassapitosopimus, ennen kuin voimme jakaa lisätietoja ohjelmasta. Huomaa, 
että koko prosessin suorittamiseen saattaa mennä kuudesta kahdeksaan viikkoa. 

Vaatimukset 
1. Yritysprofiili – Täytä kaikki alla olevan lomakkeen kohdat. Jos jokin kohta ei koske 

yritystä, merkitse viiva (–). 

2. Vaaditut liitteet 
• Valokuvat (viimeisen 6 päivän aikana otetut) jokaisesta mukaan liitettävästä 

huoltoliikkeen sijainnista: 
• Sisäänkäynti  
• Julkisivu 
• Vastaanottoalue 

Huomaa, että Apple tarjoaa hyväksytyille hakijoille luottoa, jota voi käyttää Apple-ostoksiin 
(esim. vaadittavat työkalut, laitteet ja varaosat). Liikkeet, jotka eivät täytä luottovaatimuksia, voivat 
lähettää peruuttamattoman valmiusmaksusitoumuksen pankiltaan, suorittaa käteistalletuksen tai 
maksaa osat etukäteen. Applen luottotietojen varmistajana ja resurssina on Dunn & Bradstreet. 
Lisätietoja on osoitteessa https://www.dnb.com/duns-number.html. 

Lähetä tämä lomake ja vaaditut kuvat osoitteeseen IRPapplicant@apple.com. Saat vastauksen, 
joka sisältää pyyntösi numeron. Liitä tämä numero mukaan kaikkeen kirjeenvaihtoon. Apple varaa 
oikeuden päättää kelpoisuudesta ja siitä, hyväksytäänkö organisaatio  
itsenäisesti toimivaksi huoltoliikkeeksi. 

Jos sinulla on kysyttävää hakuprosessista, ota yhteyttä osoitteeseen IRPapplicant@apple.com. 
Muista liittää mukaan hakemusnumerosi, joka näkyy aiherivillä. 

Kiitos mielenkiinnostasi. 

Tietoja yrityksen oikeudellisesta asemasta  
Yrityksen juridinen nimi

Toiminimi (lisää viiva (-), jos sama)

Emokonsernin nimi (lisää viiva (-), jos sama)

Rekisteröity osoite

Postitoimipaikka

Osavaltio

Postinumero

Yrityksen sivuston osoite

Yhteyshenkilön nimi

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Yhteyshenkilön puhelinnumero
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Huoltoliikkeen tiedot 
Tiedot liikkeestä/liikkeistä. Jos haluat tehdä hakemuksen usealle huoltoliikkeelle, liitä mukaan 
tiedot niistä. Yrityksesi tarvitsee tehdä vain yksi hakemus kaikkia huoltoliikkeitäsi varten.  

• Arvioidut viikoittaiset iPhonen korjaukset. Tämä koskee iPhone 6s:n ja sitä uudempien korjauksia, 
joissa odotat käyttäväsi alkuperäisiä Apple-osia (tätä määrää käytetään vain varaosien ennakoimista 
varten eikä se vaikuta hyväksymiseen).  

• Onko yrityksesi franchising-oikeuden haltija? 

• Onko yrityksesi franchising-oikeuden antaja? 

• Montako loppukäyttäjiä palvelevaa liikettä yritykselläsi on? 

Nykyiset/aiemmat Apple-suhteet 
Jos sinulla on nyt tai on joskus ollut liikesuhde Applen kanssa (esim. jälleenmyyjä, ammattilaispalvelut, 
koulutus tai Consultant Network), anna tiedot siitä tässä. (Merkitse viiva (–), jos tämä ei koske yritystä.) 

Vakuutus 
Vahvistan, että olen valtuutettu tekemään hakemuksen tässä hakemuslomakkeessa mainitun 
yrityksen puolesta. 

Muista liittää mukaan vaaditut kuvat. 

Toiminimi (lisää viiva (-), jos sama)

Huoltoliikkeen osoite

Postitoimipaikka

Osavaltio

Postinumero

Puhelinnumero

Aukioloajat

Suhteen tyyppi Tilin numero  
(soveltuvin osin)

Applen yhteyshenkilön nimi

Yhteyshenkilön nimi

Yhteyshenkilön sähköpostiosoite

Yhteyshenkilön puhelinnumero
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