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Furnizor de reparații independent  
Prezentare generală a programului și notificarea de interes 
Apple va folosi următoarele criterii pentru a stabili dacă organizația ta este eligibilă pentru programul 
Furnizor de reparații independent. Aceste informații vor fi revizuite și urmate de o solicitare pentru 
tine de a semna un document de nedivulgare înainte de a putea furniza detalii suplimentare despre 
program. Reține că întregul proces poate dura între șase și opt săptămâni până la finalizare. 

Cerințe 
1. Profilul de afaceri: completează toate rubricile din formularul de mai jos; utilizați 

„nu este cazul” acolo unde nu este cazul
Co
2. Fișiere atașate necesare

• Fotografii (realizate în ultimele 6 zile) ale fiecărei locații de service de inclus: 
• Fațada intrării  
• Fațada stradală 
• Zona de recepție 

Reține că Apple furnizează o linie de credit solicitanților eligibili acceptați pentru utilizare la achiziții Apple 
(de exemplu, instrumente necesare, echipamente, piesele de service). Locațiile care nu pot îndeplini 
cerințele de credit pot trimite o Scrisoare de credit în standby irevocabilă de la banca ta, un depozit în 
numerar sau plata pentru piese în avans. Apple folosește Dun & Bradstreet ca resursă pentru aceste 
informații de credit. Mai multe informații pot fi găsite la: https://www.dnb.com/duns-number.html. 

Trimite acest formular cu fotografiile necesare la IRPapplicant@apple.com. Vei primi un răspuns 
care face referire la numărul solicitării tale. Include acest număr în întreaga corespondență. 
Apple își rezervă dreptul de a lua orice decizie cu privire la eligibilitate și dacă o organizație este 
Acceptată sau nu ca Furnizor de reparații independent. 

Dacă ai întrebări cu privire la procesul de depunere a cererii, contactează IRPapplicant@apple.com 
și include numărul cererii tale la care se face referire în linia de subiect. 

Îți mulțumim pentru interes. 

Detalii despre statutul juridic al companiei  
Numele juridic al companiei

Numele comercial (nu este cazul 
dacă este același)

Numele grupului părinte 
(nu este cazul dacă este același)

Adresa înregistrată

Oraș

Stat

Cod poștal

Adresă site web companie

Nume de contact

E-mail de contact

Număr de telefon de contact
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Informații despre locația de service 
Detalii despre locație (locații). Dacă dorești să soliciți mai mult de o locație de service, include 
detaliile într-un fișier atașat. Este necesară o singură solicitare pentru compania ta pentru toate 
locațiile de service.  

• Numărul estimat de reparații pentru iPhone pe săptămână, pentru iPhone 6s și modele ulterioare, 
unde anticipezi utilizarea unor piese Apple originale (această valoare este doar pentru planificarea 
pieselor și nu are nicio influență asupra acceptării).  

• Compania ta este francizată? 

• Compania ta este francizor? 

• Câte locații cu contact direct cu utilizatorul final are compania ta? 

Relații existente/anterioare cu Apple 
Dacă ai sau ai avut o relație de afaceri cu Apple (de exemplu, Reseller, Servicii profesionale, 
Instruire, Rețea de consultanți), furnizează detalii aici. (Introdu „nu este cazul” pentru nicio relație) 

Declarație 
Confirm că sunt autorizat să depun o cerere în numele companiei, detaliată în acest formular de cerere. 

Nu uita să atașezi fotografiile necesare.

Numele comercial (nu este cazul 
dacă este același)

Adresa locației de service

Oraș

Stat

Cod poștal

Număr de telefon

Program de lucru

Tip relație Număr cont  
(dacă este cazul)

Nume de contact Apple

Nume de contact

E-mail de contact

Telefon de contact
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