
18. november 2019

Nezávislý poskytovateľ opráv  
Prehľad programu a oznámenie o záujme 

Spoločnosť Apple použije nasledujúce kritériá, pomocou ktorých určí, či vaša organizácia spĺňa podmienky 
na účasť v programe nezávislých poskytovateľov opráv. Po skontrolovaní týchto informácií vám odošleme žiadosť 
o podpísanie dokumentu o zachovaní mlčanlivosti. Následne vám poskytneme ďalšie podrobnosti o programe. 
Upozorňujeme, že dokončenie celého procesu môže trvať šesť až osem týždňov. 

Požiadavky 
1. Profil firmy – vyplňte všetky položky v nasledujúcom formulári, ak niečo nie je relevantné, napíšte n/a. 

2. Požadované prílohy 
• Fotky (nasnímané počas posledných 6 dní) každého servisného pracoviska zobrazujúce: 

• vstup spredu,  
• prednú stranu budovy, 
• recepciu. 

Spoločnosť Apple poskytne úspešným oprávneným žiadateľom úverový limit, ktorý môžu používať na nákupy od 
spoločnosti Apple (napríklad požadovaných nástrojov, vybavenia, servisných dielov). Pracoviská, ktoré nespĺňajú 
úverové požiadavky, môžu odoslať neodvolateľný záložný akreditív vystavený bankou, zálohu v hotovosti 
alebo môžu zaplatiť za diely vopred. Informácie o úveruschopnosti poskytuje spoločnosti Apple spoločnosť 
Dun & Bradstreet. Ďalšie informácie môžete nájsť na stránke https://www.dnb.com/duns-number.html. 

Tento formulár s požadovanými fotkami odošlite na adresu IRPapplicant@apple.com. Dostanete odpoveď 
s číslom svojej žiadosti. Toto číslo uvádzajte v každej korešpondencii. Spoločnosť Apple si vyhradzuje právo 
rozhodovať o spôsobilosti a o tom, či bude organizácia prijatá do programu nezávislých poskytovateľov opráv. 

Ak máte nejaké otázky týkajúce sa procesu podávania žiadostí, napíšte na adresu IRPapplicant@apple.com 
a v predmete správy uveďte číslo svojej žiadosti. 

Ďakujeme za váš záujem. 

Podrobnosti o právnom postavení spoločnosti  
Oficiálny názov spoločnosti

Obchodný názov (uveďte n/a, 
ak je rovnaký)

Názov materskej spoločnosti 
(uveďte n/a, ak je rovnaký)

Registrovaná adresa

Mesto

Krajina

PSČ

Adresa webovej stránky spoločnosti

Meno kontaktu

E-mail kontaktu

Telefónne číslo kontaktu
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Informácie o servisnom pracovisku 
Podrobnosti o pracovisku alebo pracoviskách. Ak chcete odoslať žiadosť týkajúcu sa viacerých servisných 
pracovísk, uveďte požadované podrobnosti v prílohe. Za všetky servisné pracoviská stačí vašej spoločnosti 
odoslať iba jednu žiadosť.  

• Odhadovaný počet opráv iPhonov 6s a novších týždenne, v prípade ktorých predpokladáte použitie 
originálnych dielov Apple (táto hodnota sa použije iba na účely plánovania dielov a nemá vplyv na prijatie).  

• Je vaša spoločnosť franšízant? 

• Je vaša spoločnosť franšízor? 

• Koľko pracovísk kontaktu s koncovými používateľmi má vaša spoločnosť? 

Existujúce alebo predchádzajúce vzťahy so spoločnosťou Apple 
Ak už máte alebo ste mali obchodné vzťahy so spoločnosťou Apple (napríklad ako predajca, poskytovateľ 
profesionálnych služieb, školiteľ alebo člen konzultačnej siete), tu uveďte podrobnosti. (V opačnom 
prípade uveďte n/a) 

Vyhlásenie 
Potvrdzujem, že mám oprávnenie podať žiadosť v mene spoločnosti, ktorá je uvedená v tomto formulári žiadosti. 

Nezabudnite priložiť požadované fotky.

Obchodný názov (uveďte n/a, 
ak je rovnaký)

Adresa servisného pracoviska

Mesto

Krajina

PSČ

Telefónne číslo

Prevádzkové hodiny

Typ vzťahu Číslo účtu  
(ak sa používa)

Meno kontaktu 
v spoločnosti Apple

Meno kontaktu

E-mail kontaktu

Telefón kontaktu
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