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A Független javítócégek  
programjának áttekintése és a részvételi szándék jelzése 
Az Apple az alábbi szempontok alapján dönti el, hogy a pályázó szervezet megfelel-e a Független javítócégek 
programjában való részvétel feltételeinek. A megadott információt ellenőrizzük, majd titoktartási nyilatkozatot 
küldünk aláírásra. A programmal kapcsolatos további részleteket csak az aláírt nyilatkozat birtokában áll módunkban 
rendelkezésére bocsátani. Kérjük, vegye figyelembe, hogy 6–8 hétbe telhet, míg a teljes folyamat lezajlik. 

Követelmények 
1. Üzleti profil – kérjük, töltse ki hiánytalanul az alábbi űrlapmezőket; a cégére nem vonatkozó mezőkben 

az „n. a.” választ adja meg 
Co 
2. Kötelező mellékletek 

• 6 napnál nem régebbi fényképek mindegyik szervizhelyszínről az alábbiak szerepeltetésével: 
• Bejárati homlokzat  
• Utcafront 
• Fogadótér 

Megjegyzés: Az Apple hitelkeretet biztosít a sikeresen megfelelő pályázóknak az Apple-vásárlásokhoz 
(például a szükséges eszközök, berendezések és cserealkatrészek beszerzéséhez). Azok a helyszínek, amelyek 
nem felelnek meg a hitelkövetelményeknek, benyújthatnak egy visszavonhatatlan akkreditívet a bankjuktól, 
készpénzletétet adhatnak, illetve előre fizethetnek az alkatrészekért. Az Apple vonatkozó hitelinformációinak 
forrása a Dun & Bradstreet. További információ: https://www.dnb.com/duns-number.html. 

A kitöltött űrlapot és a kötelezően benyújtandó képeket küldje el az IRPapplicant@apple.com címre. E-mailjére 
választ fog kapni, melyben megtalálja a benyújtott kérelem számát. Kérjük, a teljes további levelezésben hivatkozzon 
erre a számra. Az Apple fenntartja a jogot a megfelelőség bármilyen irányú megállapítására, illetve annak 
eldöntésére, hogy az adott szervezet lehet-e Független javítócég. 

Ha bármilyen kérdése merül fel a pályázati folyamattal kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal 
az IRPapplicant@apple.com címen. A megkeresés tárgysorában adja meg pályázati kérelme számát. 

Köszönjük az érdeklődést. 

A cég jogállásával kapcsolatos részletek  
A cég hivatalos neve

Kereskedelmi név (ha azonos a fentivel, 
adja meg az „n. a.” választ)

Anyavállalat-csoport neve (ha azonos 
a fentivel, adja meg az „n. a.” választ)

Székhely

Település

Állam

Irányítószám

A cég webhelyének címe

Kapcsolattartó neve

Kapcsolattartó e-mail-címe

Kapcsolattartó telefonszáma
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A szervizhelyszín adatai 
A helyszín(ek) részletes adatai. Ha több szervizzel is szeretne pályázni, akkor a további szerviz(ek) adatait 
mellékletben nyújtsa be. A cégnek csak egy közös kérelmet kell benyújtania az összes szervizhelyszínéhez.  

• A heti iPhone-javítások becsült száma iPhone 6s-hez és újabb modellekhez, várhatóan eredeti
Apple-alkatrészek használatával (ez az érték csak az alkatrészigény becslésére szolgál, a pályázat 
sikerére nincs hatással).  

• A cége franchise-vevő? 

• A cége franchise-adó? 

• Hány végfelhasználók számára nyitott telephellyel vagy fiókteleppel rendelkezik a cég? 

Meglévő és korábbi Apple-kapcsolatok 
Ha már van vagy volt üzleti kapcsolata az Apple-lel (például viszonteladóként, szakmai szolgáltatóként, képzési 
munkában vagy a tanácsadói hálózat tagjaként), adja meg itt a kapcsolat adatait. (Ha nincs, és nem is volt ilyen 
fennálló kapcsolat, adja meg az „n. a.” választ) 

Nyilatkozat 
Megerősítem, hogy jogosult vagyok pályázat benyújtására a jelen pályázati űrlapon szereplő cég nevében. 

Kérjük, ne feledje el csatolni a kötelezően benyújtandó képeket. 

Kereskedelmi név (ha azonos a fentivel, 
adja meg az „n. a.” választ)

A szerviz címe

Település

Állam

Irányítószám

Telefonszám

Nyitvatartási idő

Kapcsolat típusa Fiókszám  
(ha van ilyen)

Apple-kapcsolattartó neve

Kapcsolattartó neve

Kapcsolattartó e-mail-címe

Kapcsolattartó telefonszáma
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