
18 november 2019

Program för oberoende serviceställen 
Översikt över programmet och intresseanmälan 

Apple kommer att fastställa om din organisation är berättigad att delta i programmet för oberoende 
serviceställen med hjälp av följande kriterier. Vi går igenom informationen och skickar därefter 
en begäran till dig om att underteckna ett sekretessavtal innan vi lämnar ut mer information om 
programmet. Observera att det kan ta mellan sex och åtta veckor att slutföra hela processen. 

Krav 
1. Företagsprofil, fyll i alla uppgifter i formuläret nedan, använd Ej tillämpligt vid behov 
Co 
2. Bilagor som krävs 

• Bilder (tagna inom de senaste sex dagarna) på varje serviceställe som visar: 
• Entré på framsidan  
• Fasad mot gatan 
• Kundmottagningsområde 

Observera att Apple erbjuder kredit till godkända sökande som kan användas vid köp från Apple 
(till exempel av verktyg som krävs, utrustning och servicedelar). Serviceställen som inte uppfyller 
kraven för kredit kan skicka in ett oåterkalleligt kreditlöfte från sin bank, göra en kontantinsättning 
eller betala delar i förskott. Apple använder Dunn & Bradstreet som resurs för denna kreditinformation. 
Mer information finns på: https://www.dnb.com/duns-number.html. 

Skicka in det här formuläret tillsammans med de obligatoriska bilderna till IRPapplicant@apple.com. 
Som svar kommer du att få ett referensnummer på din ansökan. Ta med det här numret i all 
korrespondens. Apple förbehåller sig rätten att fastställa huruvida en organisation är berättigad 
och om den ska godkännas som ett oberoende serviceställe. 

Kontakta IRPapplicant@apple.com och ta med ditt ansökningsnummer i ämnesraden om du har 
några frågor om ansökningsprocessen. 

Tack för visat intresse. 

Mer information om företagets juridiska status  
Företagets registrerade namn

Firmanamn (Ej tillämpligt om identiskt)

Namn på moderkoncern (Ej tillämpligt 
om identiskt)

Registrerad adress

Ort

Land

Postnummer

Adress till företagets webbplats

Kontaktnamn

Kontaktens e-postadress

Telefonnummer till kontaktperson
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Information om serviceställe 
Mer information om servicestället eller serviceställena. Om du vill ansöka om fler tjänster än en ber vi dig 
lägga in dessa uppgifter i en bilaga. Det krävs bara en ansökan för företagets samtliga serviceställen.  

• Beräknat antal iPhone-reparationer per vecka, för iPhone 6s och senare, där du förutser 
användningen av äkta Apple-delar (antalet anges endast i planeringssyfte och påverkar 
inte godkännandet).  

• Är ditt företag en franchisetagare? 

• Är ditt företag en franchisegivare? 

• Hur många ställen har företaget som är riktade till slutanvändare? 

Nuvarande/tidigare relationer med Apple 
Ange nedan om du redan har eller har haft en affärsrelation med Apple (till exempel inom 
återförsäljning, professionella tjänster, utbildning eller konsultnätverk). (Ange Ej tillämpligt i annat fall) 

Intygande 
Jag bekräftar att jag är behörig att lämna in en ansökan för det företags räkning vars uppgifter 
finns angivna i detta ansökningsformulär. 

Glöm inte att bifoga de obligatoriska bilderna.

Firmanamn (Ej tillämpligt om identiskt)

Serviceställets adress

Ort

Land

Postnummer

Telefonnummer

Öppettider

Typ av relation Kontonummer  
(i tillämpliga fall)

Kontaktnamn på Apple

Kontaktnamn

Kontaktens e-postadress

Telefonnummer till kontakt
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