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Neatkarīgs remonta pakalpojumu sniedzējs  
Programmas kopsavilkums un paziņojums par interesi 

Apple izmantos tālāk norādītos kritērijus, lai noteiktu, vai jūsu organizācija ir piemērota neatkarīgu 
remonta pakalpojumu sniedzēju programmai. Pēc šīs informācijas pārskatīšanas lūgsim jūs parakstīt 
konfidencialitātes dokumentu, pirms varēsim sniegt papildinformāciju par programmu. Ņemiet vērā, 
ka process kopumā var ilgt sešas–astoņas nedēļas. 

Prasības 

1. Uzņēmuma profils: lūdzu, aizpildiet tālāk redzamo veidlapu un laukos, kuri uz jums 
neattiecas, norādiet “N/A”. 

Co 
2. Vajadzīgie pielikumi 

• Katra pakalpojumu sniegšanas centra fotoattēli, kas uzņemti pēdējo 6 dienu laikā un kuros 
redzamas šādas ēkas daļas: 
• galvenā ieeja;  
• fasāde; 
• reģistratūra. 

Ņemiet vērā, ka sekmīgiem, piemērotiem kandidātiem Apple nodrošina kredītlīniju Apple pirkumiem 
(piem., vajadzīgajiem instrumentiem, aprīkojumam un rezerves daļām). Ja jūsu centrs neatbilst kredīta 
prasībām, varat iesniegt neatsaucamo rezerves akreditīvu no savas bankas, iesniegt drošības 
noguldījumu vai maksāt par daļām avansā. Šo kredīta informāciju Apple iegūst no uzņēmuma 
Dunn & Bradstreet. Plašāka informācija ir pieejama šeit: https://www.dnb.com/duns-number.html. 

Iesniedziet šo veidlapu un vajadzīgos attēlus, rakstot uz adresi IRPapplicant@apple.com. Jūs saņemsiet 
atbildi, kurā būs norādīts jūsu pieprasījuma numurs. Lūdzu, turpmākajā sarakstē vienmēr norādiet 
šo numuru. Apple patur tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt, vai organizācija ir piemērota un tiek  
pieņemta kā neatkarīgs remonta pakalpojumu sniedzējs. 

Ja jums ir jautājumi par pieteikšanās procesu, rakstiet uz adresi IRPapplicant@apple.com, tēmas 
rindiņā norādot savu pieteikuma numuru. 

Pateicamies par izrādīto interesi! 

Informācija par uzņēmuma juridisko statusu  
Uzņēmuma juridiskais nosaukums

Nosaukums (N/A, ja neatšķiras)

Mātesgrupas nosaukums (N/A, ja 
neatšķiras)

Reģistrētā adrese

Pilsēta

Valsts

Pasta indekss

Uzņēmuma tīmekļa vietnes adrese

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Kontaktpersonas e-pasta adrese

Kontaktpersonas tālruņa numurs
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Informācija par pakalpojumu sniegšanas centru 
Informācija par centru(-iem). Ja vēlaties pieteikt vairākus centrus, lūdzu, norādiet šo informāciju 
pielikumā. Par visiem jūsu pakalpojumu sniegšanas centriem jūsu uzņēmumam ir jāiesniedz tikai 
viens pieteikums.  

• Aptuvenais paredzamo tādu iPhone remonta gadījumu skaits nedēļā, kur izmantosiet oriģinālās 
Apple daļas modelim iPhone 6s un jaunākiem modeļiem (šis skaitlis ir jānorāda tikai daļu piegādes 
plānošanas vajadzībām un neietekmē lēmumu par pieņemšanu programmā).  

• Vai jūsu uzņēmums ir franšīzes ņēmējs? 

• Vai jūsu uzņēmums ir franšīzes devējs? 

• Cik daudzās atrašanās vietās jūsu uzņēmums apkalpo lietotājus? 

Pašreizējās/iepriekšējās attiecības ar Apple 
Ja jūsu uzņēmums jau ir (vai iepriekš ir bijis) lietišķās attiecībās ar uzņēmumu Apple 
(piem., kā tālākpārdevējs, profesionālo pakalpojumu sniedzējs, apmācības sniedzējs 
vai konsultantu tīkls), šeit norādiet attiecīgo informāciju. (Ja ne, norādiet “N/A”.) 

Deklarācija 
Es apliecinu, ka esmu pilnvarots iesniegt pieteikumu šajā pieteikuma veidlapā norādītā uzņēmuma vārdā. 

Lūdzu, neaizmirstiet pievienot vajadzīgos attēlus. 

Nosaukums (N/A, ja neatšķiras)

Pakalpojumu sniegšanas centra adrese

Pilsēta

Valsts

Pasta indekss

Tālruņa numurs

Darba laiks

Attiecību veids Konta numurs  
(ja piemērojams)

Apple kontaktpersonas 
vārds, uzvārds

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Kontaktpersonas e-pasta adrese

Kontaktpersonas tālr. nr.
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