
18 de novembro de 2019

Centros de assistência independentes  
Visão geral do programa e Notificação de interesse 

A Apple irá utilizar os seguintes critérios para determinar se a sua organização é elegível para 
o Programa de centros de assistência independentes. Estas informações serão analisadas e 
posteriormente é enviado um pedido para assinar um documento de não divulgação antes de 
disponibilizarmos mais detalhes sobre o programa. Tenha em conta que todo o processo poderá 
demorar entre seis e oito semanas a ser concluído. 

Requisitos 
1. Perfil empresarial. Preencha todas as entradas no formulário abaixo e utilize n/a para 

"não aplicável" 
Co 
2. Anexos obrigatórios 

• As fotografias (tiradas nos últimos seis dias) de cada local de assistência têm de incluir: 
• A entrada  
• A vista para a rua a partir da entrada 
• A receção 

Tenha em conta que a Apple disponibiliza uma linha de crédito aos candidatos elegíveis aprovados 
para utilização em compras relacionadas com a Apple (por exemplo, ferramentas necessárias, 
equipamento, peças de assistência). As localizações que não cumpram os requisitos para o crédito 
poderão enviar uma Carta de crédito irrevogável standby do respetivo banco, depósito em numerário 
ou pagar as peças em adiantado. A Apple utiliza a Dunn & Bradstreet como recurso para estas 
informações de crédito. Pode encontrar mais informações em https://www.dnb.com/duns-number.html. 

Envie este formulário com as fotografias obrigatórias para IRPapplicant@apple.com. Receberá uma 
resposta com o número da sua candidatura. Inclua este número em toda a correspondência relativa a 
este assunto. A Apple reserva-se o direito de determinar a elegibilidade e se uma organização é ou 
não aceite como um Centro de assistência independente. 

Se tiver perguntas relativamente ao processo de candidatura, envie um e-mail para 
IRPapplicant@apple.com e inclua o número da sua candidatura na linha de assunto. 

Agradecemos o seu interesse. 

Detalhes sobre o estatuto legal da empresa  
Denominação social da empresa

Nome comercial (n/a se for igual)

Nome da empresa-mãe (n/a se for igual)

Sede social

Cidade

Distrito

Código postal

Endereço do site da empresa

Nome do contacto

E-mail do contacto

Número de telefone do contacto
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Informações do local de assistência 
Detalhes sobre o local ou locais. Se pretender candidatar-se a mais do que um local de assistência, 
inclua esses detalhes em anexo. Só é precisa uma candidatura para a sua empresa para todos 
os locais de assistência.  

• Número estimado de reparações de iPhone por semana, para iPhone 6s e modelos posteriores, 
em que prevê utilizar peças Apple genuínas (este valor destina-se apenas ao planeamento de 
peças e não afeta a possibilidade de ser ou não aceite).  

• A sua empresa é franchisada? 

• A sua empresa é franchisadora? 

• Quantas localizações de contacto direto com o cliente final é que a sua empresa detém? 

Relações com a Apple existentes/anteriores 
Se já tiver, ou teve, uma relação comercial com a Apple (por exemplo, revendedor, serviços profissionais, 
formação, rede de consultores), indique os detalhes neste campo. (Introduza n/a se não tiver) 

Declaração 
Confirmo que tenho autorização para realizar uma candidatura em nome da empresa que consta 
neste formulário de candidatura. 

Não se esqueça de anexar as fotografias obrigatórias.

Nome comercial (n/a se for igual)

Endereço do local de assistência

Cidade

Distrito

Código postal

Número de telefone

Horário de funcionamento

Tipo de relação comercial Número de conta  
(se aplicável)

Nome do contacto Apple

Nome do contacto

E-mail do contacto

Telefone do contacto
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