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Neodvisni ponudnik storitev popravila 
Pregled programa in prijava o interesu 

Apple bo za ugotavljanje, ali tvoja organizacija izpolnjuje pogoje za program neodvisnih ponudnikov 
storitev popravila, uporabljal ta merila. Te podatke bomo pregledali in ti poslali dodatno zahtevo za 
podpis dokumenta o nerazkritju informacij, šele nato pa ti bomo posredovali dodatne podrobnosti 
o programu. Upoštevaj, da bo celoten postopek končan v šestih do osmih tednih. 

Zahteve 
1. Poslovni profil – izpolni vsa polja na spodnjem obrazcu in uporabi n. r., če to polje zate 

ni relevantno 

2. Zahtevane priloge 
• Na fotografijah (posnetih v zadnjih 6 dneh) vsakega servisnega mesta mora biti prikazano to: 

• vhod,  
• pročelje in 
• sprejemni prostor. 

Opomba: Apple ponuja kreditno linijo prosilcem, ki so uspešno izpolnili pogoje, za uporabo z nakupi 
izdelkov Apple (npr. potrebna orodja, opremo in servisne dele). Servisna mesta, ki ne morejo izpolniti 
zahteve glede kreditiranja, lahko pošljejo nepreklicni »stand-by« akreditiv svoje banke, gotovinski 
polog ali vnaprej plačajo dele. Apple uporablja podjetje Dunn & Bradstreet kot vir za te podatke o 
kreditiranju. Več informacij je na voljo na spletni strani: https://www.dnb.com/duns-number.html. 

Ta obrazec z zahtevanimi slikami pošlji na naslov IRPapplicant@apple.com. Prejel boš odgovor z 
referenco na številko svoje zahteve. To številko uporabljaj za vso komunikacijo. Apple si pridržuje 
pravico do kakršnega koli določanja glede izpolnjevanja pogojev in dejstva, ali bo sprejel organizacijo 
kot neodvisnega ponudnika storitev popravila. 

Če imaš kakršna koli vprašanja o postopku prijave, piši na naslov IRPapplicant@apple.com in dodaj 
številko svoje prijave, ki je navedena v vrstici z zadevo. 

Zahvaljujemo se ti za zanimanje. 

Podrobnosti o pravnem statusu podjetja  
Popolno ime podjetja

Kratko ime (n. r., če je enako)

Ime matične družbe (n. r., če je enako)

Poslovni naslov

Mesto

Država

Poštna številka

Naslov spletnega mesta podjetja

Ime osebe za stik

E-poštni naslov osebe za stik

Telefonska številka osebe za stik

 Neodvisni ponudnik storitev popravila  Stran  od 21

Neodvisni ponudnik storitev popravila - sl-SI

mailto:IRPapplicant@apple.com
mailto:IRPapplicant@apple.com


18. november 2019

Podatki o servisnem mestu 
Podrobnosti o servisnem mestu. Če se želiš prijaviti z več servisnimi mesti, dodaj te podrobnosti 
v prilogo. Za vsa svoja servisna mesta moraš izpolniti samo eno prijavo za podjetje.  

• Predvideno število popravil telefonov iPhone na teden za iPhone 6s in novejše različice, 
za katera pričakuješ, da boš uporabil originalne dele Apple (ta vrednost je namenjena samo 
načrtovanju delov in ne vpliva na sprejem).  

• Ali je tvoje podjetje franšizojemalec? 

• Ali je tvoje podjetje franšizodajalec? 

• Koliko servisnih mest za končne uporabnike ima tvoje podjetje? 

Obstoječa/prejšnja razmerja z družbo Apple 
Če že imaš ali si imel poslovno razmerje z družbo Apple (npr. prodajalec, strokovne storitve, 
usposabljanje, posvetovalno omrežje), vnesi podrobnosti sem. (Vnesi n. r., če nimaš nobenega razmerja.) 

Izjava 
Potrjujem, da imam pooblastilo za oddajo prijave v imenu svojega podjetja, navedenega na tem 
obrazcu za prijavo. 

Ne pozabi priložiti zahtevanih slik.

Poslovno ime (n. r., če je enako)

Naslov servisnega mesta

Mesto

Država

Poštna številka

Telefonska številka

Delovni čas

Vrsta razmerja Številka računa  
(če je treba)

Ime osebe za stik v družbi Apple

Ime osebe za stik

E-poštni naslov osebe za stik

Telefonska številka osebe za stik
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