
18. november 2019

Uavhengig reparasjonsleverandør  
Programoversikt og varsel om interesse 

Apple bruker følgende kriterier til å avgjøre om organisasjonen din er kvalifisert for programmet 
for uavhengige reparasjonsleverandører. Denne informasjonen blir gjennomgått og fulgt opp 
med forespørsel til deg om å signere en taushetspliktsavtale før vi kan dele mer informasjon 
om programmet. Vær oppmerksom på at det kan ta 6–8 uker før prosessen er fullført. 

Krav 
1. Bedriftsprofil – fyll ut alle feltene i skjemaet nedenfor, og bruk «ikke aktuelt» 

der det ikke er aktuelt å svare 
CO 
2. Obligatoriske vedlegg 

• Bilder (tatt i løpet av de siste seks dagene) av hvert servicested som skal inkludere følgende: 
• Inngangen på fremsiden  
• Fasaden sett fra gaten 
• Resepsjonsområdet 

Merk: Apple innvilger kreditt til vellykkede søkere som kan brukes til å betale for Apple-kjøp 
(f.eks. verktøy, utstyr eller servicedeler som trengs). Steder som ikke oppfyller kravene for kreditt, 
kan sende inn et brev om ugjenkallelig remburs («Irrevocable Standby Letter of Credit») fra banken, 
føre over penger eller forhåndsbetale for deler. Apple bruker Dunn & Bradstreet som en ressurs for 
denne rembursinformasjonen. Du finner mer informasjon på https://www.dnb.com/duns-number.html. 

Send inn dette skjemaet med de obligatoriske bildene til IRPapplicant@apple.com. Du mottar et svar 
med forespørselsnummeret ditt. Inkluder dette nummeret i all kommunikasjon. Apple forbeholder 
seg retten til å ta avgjørelser knyttet til kvalifisering og om organisasjoner blir godkjente som 
uavhengige reparasjonsleverandører. 

Hvis du har spørsmål om søknadsprosessen, kan du kontakte IRPapplicant@apple.com. 
Oppgi søknadsnummeret ditt i emnelinjen. 

Takk for at du viser interesse. 

Informasjon om bedriftens juridiske status  
Offisielt bedriftsnavn

Foretaksnavn (ikke aktuelt hvis det 
er det samme som navnet ovenfor)

Navn på overordnet gruppe (ikke aktuelt 
hvis det er det samme som navnet ovenfor)

Registrert adresse

Poststed

Region/stat

Postnummer

Bedriftens nettadresse

Navn på kontakt

Kontaktens e-postadresse

Kontaktens telefonnummer
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Informasjon om servicestedet 
Informasjon om stedet/stedene. Hvis du vil søke for flere enn én tjeneste, må du inkludere 
informasjon om dette i et vedlegg. Bedriften trenger bare å sende én forespørsel som dekker 
alle servicestedene.  

• Anslått antall iPhone-reparasjoner per uke, for iPhone 6s eller nyere, der du regner med 
å bruke ekte Apple-deler (denne verdien gjelder kun for planlegging av deler og påvirker 
ikke godkjenning på noen måte).  

• Kjøper bedriften din lisenser («franchisee»)? 

• Gir bedriften din ut lisenser («franchisor»)? 

• Hvor mange servicesteder for sluttbrukere har bedriften din? 

Eksisterende/tidligere Apple-forhold 
Hvis du allerede har, eller har hatt, et bedriftsforhold til Apple (f.eks. forhandler, profesjonelle 
tjenester, opplæring eller konsultasjonsnettverk), oppgir du informasjon om dette her. 
(Skriv «ikke aktuelt» hvis du ikke har hatt det) 

Erklæring 
Jeg bekrefter at jeg er autorisert til å søke på vegne av bedriften oppført i dette søknadsskjemaet. 

Ikke glem å legge ved de obligatoriske bildene.

Foretaksnavn (ikke aktuelt hvis det 
er det samme som navnet ovenfor)

Adressen til servicestedet

Poststed

Region/stat

Postnummer

Telefonnummer

Åpningstider

Forholdstype Kontonummer  
(der det er aktuelt)

Navn på Apple-kontakt

Navn på kontakt

Kontaktens e-postadresse

Kontaktens telefonnummer

Uavhengig reparasjonsleverandør  Side  av22

Uavhengig reparasjonsleverandør - no-NO


	Text1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	5: 
	6: 
	7: 
	8: 
	9: 
	0: 
	10: 


	Text2: 
	Text3: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	0: 
	5: 


	Text4: 
	0: 
	1: 
	2: 
	0: 
	3: 


	Text5: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 
	0: 

	1: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 

	2: 
	0: 
	1: 
	2: 
	3: 


	Text6: 
	0: 
	1: 
	0: 
	2: 




