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Nepriklausomas taisymo paslaugų teikėjas  
Programos apžvalga ir pranešimas apie interesus 

Pagal toliau nurodytus kriterijus „Apple“ nuspręs, ar jūsų organizacija atitinka nepriklausomų taisymo 
paslaugų teikėjų programos reikalavimus. Ši informacija bus peržiūrima ir tiriama, prieš mums 
pateikiant papildomos išsamios informacijos apie programą gausite prašymą pasirašyti informacijos 
neatskleidimo dokumentą. Nepamirškite, kad visas procesas gali trukti nuo šešių iki aštuonių savaičių. 

Reikalavimai 
1. Verslo profilis, užpildykite toliau pateiktą formą, jei netaikoma, įrašykite „net.“.

2. Reikalingi priedai
• Kiekvienos paslaugos teikimo vietos nuotraukos (padarytos per pastarąsias 6 dienas), 

kuriose turi būti matomas: 
• pagrindinis įėjimas;  
• priekinis fasadas iš gatvės pusės; 
• priėmimo zona. 

Pastaba. Kandidatams, kurie atitinka reikalavimus, „Apple“ suteikia galimybę naudotis kreditu 
mokant už „Apple“ pirkinius (pvz., reikalingus įrankius, įrangą, techninės priežiūros dalis). Jei vieta 
neatitinka kreditavimo reikalavimų, galima pateikti savo banko išduotą neatšaukiamąjį rezervinį 
akredityvą, indėlio grynaisiais patvirtinimą arba už dalis sumokėti iš anksto. Įmonei „Apple“ 
informaciją apie kredito suteikimą teikia „Dunn & Bradstreet“. Jei reikia daugiau informacijos, žr. 
https://www.dnb.com/duns-number.html. 

Šią formą su būtinomis nuotraukomis išsiųskite el. pašto adresu IRPapplicant@apple.com. 
Gausite atsakymą, kuriame bus nurodytas jūsų prašymo numeris. Šį numerį nurodykite 
visuose savo laiškuose. „Apple“ pasilieka teisę nuspręsti, ar organizacija atitinka reikalavimus 
ir ar ji gali tapti nepriklausoma taisymo paslaugų teikėja. 

Jei turite klausimų apie paraiškų pateikimo procesą, rašykite adresu IRPapplicant@apple.com 
ir nurodykite savo paraiškos numerį, pateiktą temos eilutėje.

Dėkojame, kad domitės. 

Išsami informacija apie įmonės juridinį statusą  
Juridinis įmonės pavadinimas

Komercinis pavadinimas (netaikoma, jei sutampa)

Patronuojančiosios grupės pavadinimas 
(netaikoma, jei sutampa)

Registruotasis adresas

Miestas

Valstija

Pašto kodas

Įmonės svetainės adresas

Kontaktinio asmens vardas ir pavardė

Kontaktinio asmens el. pašto adresas

Kontaktinio asmens telefono numeris
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Informacija apie paslaugos teikimo vietą 
Informacija apie vietą (-as). Jei norite pateikti paraišką dėl daugiau kaip vienos paslaugos vietos, 
priede pateikite išsamios informacijos. Vienas įmonės prašymas apima visas jos paslaugų teikimo vietas.  

• Numatomas „iPhone“ taisymų skaičius per savaitę („iPhone 6s“ ir naujesnių modelių), 
ketinant naudoti originalias „Apple“ dalis (šis skaičius reikalingas tik siekiant numatyti 
dalių poreikį ir nėra susijęs su patvirtinimu).  

• Ar jūsų įmonė yra franšižės teisių gavėja? 

• Ar jūsų įmonė yra franšižės teisių suteikėja? 

• Kiek galutinius naudotojus aptarnaujančių vietų turi jūsų įmonė?

Esami arba ankstesni ryšiai su „Apple“ 
Jei jau esate užmezgę ar buvote užmezgę verslo ryšius su „Apple“ (esate pardavėjas, profesionalų 
paslaugų teikėjas, mokymo ar konsultantų tinklo partneris, išsamią informaciją pateikite čia). 
(Jei ne, įrašykite „net.“) 

Patvirtinimas 
Patvirtinu, kad esu įgaliotas pateikti paraišką įmonės, nurodytos šioje paraiškos formoje, vardu. 

Nepamirškite pridėti būtinų nuotraukų. 

Komercinis pavadinimas (netaikoma, jei sutampa)

Paslaugos teikimo vietos adresas

Miestas

Valstija

Pašto kodas

Telefono numeris

Darbo valandos

Ryšių tipas Sąskaitos numeris  
(jei taikoma)

„Apple“ kontaktinio asmens 
vardas ir pavardė

Kontaktinio asmens vardas ir pavardė

Kontaktinio asmens el. pašto adresas

Kontaktinio asmens telefono numeris
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