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O B C H O D N É  P O D M I E N K Y  Z M L U V Y  S  

N E Z Á V I S L Ý M  O B C H O D N Ý M  

P A R T N E R O M  K Y Ä N I  
 

1. Ja, ako Nezávislý Obchodný Partner Kyäni, Inc. (ďalej len „Kyäni”), beriem na vedomie, že: 

a. Mám právo nakupovať produkty Kyäni za cenu, na ktorú mám nárok. 

b. Mám právo sponzorovať v Kyäni kvalifikované osoby. 

c. Budem pomáhať, školiť a motivovať Obchodných Partnerov v dolnej línii mojej marketingovej 

organizácie. 

d. Budem konať v súlade so všetkými federálnymi, štátnymi, krajskými a okresnými zákonmi, 

nariadeniami, pravidlami a predpismi a vypracujem všetky správy a poukážem všetky zrážkové 

dane alebo iné zrážky, ak je to vyžadované federálnymi, štátnymi, krajskými alebo okresnými 

zákonmi, nariadeniami, pravidlami alebo predpismi. 

e. Budem si plniť svoje povinnosti Nezávislého Obchodného Partnera so všetkou čestnosťou a 

poctivosťou. 

f. Budem používať kúpne zmluvy a objednávkové formuláre, ktoré mi poskytne spoločnosť Kyäni 

za účelom predaja jej produktov a budem dodržiavať všetky pravidlá a postupy zavedené 

spoločnosťou Kyäni za účelom vyplnenia a spracovania takýchto zmlúv a objednávok.  

g. Nevykonám nič a ani sa nebudem správať takým spôsobom, ktorý poškodzuje obchodné meno 

Kyäni, jej zakladateľov, riaditeľov alebo funkcionárov. 

h. Uveďte unikátne identifikačné číslo za účelom zdaňovania alebo podnikania vydané krajinou, 

kde sa registruje Obchodný Partner ako člen Kyäni. 

2. Súhlasím s tým, že budem prezentovať Kompenzačný plán Kyäni a produkty Kyäni tak, ako je to 

vymedzené v oficiálnych dokumentoch Kyäni. Nebudem si robiť žiadne nároky v súvislosti s potenciálnym 

príjmom, zárobkom a produktmi nad rámec toho, čo je uvedené v oficiálnych dokumentoch Kyäni. 

Nebudem používať, produkovať, vytvárať, zverejňovať, distribuovať alebo získavať z iného zdroja s 

výnimkou Kyäni žiadnu literatúru, nahrávky (audio, video alebo iné), materiály týkajúce sa predaja alebo 

náboru v súvislosti s produktmi Kyäni alebo Kompenzačného plánu Kyäni. Beriem na vedomie, že 

nesmiem používať alebo zobrazovať žiadne ochranné známky spoločnosti Kyäni, obchodné mená, 

značky služieb, logá, návrhy alebo symboly, ktoré sú určené na propagovanie a inzerovanie produktov 

Kyäni alebo príležitosti Kyäni s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v dokumente Pravidlá a postupy Kyäni, 

bez predošlého písomného súhlasu spoločnosti Kyäni. 
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3. Súhlasím s tým, že ako Nezávislý Obchodný Partner Kyäni som nezávislým zmluvným dodávateľom a 

nie zamestnancom, agentom, partnerom, právnym zástupcom alebo nadobúdateľom licencie Kyäni. 

Nemám oprávnenie a ani nespôsobím žiaden dlh, útratu, záväzok a ani si neotvorím účet v zastúpení 

alebo v mene Kyäni. Beriem na vedomie, že budem zodpovedať za spôsob a prostriedky, akými budem 

spravovať svoje Kyäni Obchodné Partnerstvo, ktorá podlieha týmto Obchodným podmienkam, Pravidlám 

a postupom Kyäni a Kompenzačnému plánu Kyäni (pričom všetko spolu tvorí „Zmluvu”). Súhlasím s tým, 

že budem osobne zodpovedať za platenie všetkých výdavkov, ktoré mi vzniknú, vrátane avšak nie 

výlučne cestovného, stravného, ubytovania, administratívnej podpory, prenájmu kancelárskych 

priestorov, telefónnych účtov za hovory do zahraničia a iných výdavkov. BERIEM NA VEDOMIE, ŽE NIE 

SOM ZAMESTNANCOM Kyäni ZA ÚČELOM UPLATŇOVANIA FEDERÁLNYCH ALEBO ŠTÁTNYCH 

DAŇOVÝCH ZÁKONOV A NIKTO TAK SO MNOU ZAOBCHÁDZAŤ NEBUDE. Spoločnosť Kyäni nie je 

zodpovedná za odpočítanie zrážok z mojich bonusov a provízií, a ak nejaké budem poberať, neodpočíta 

a ani nezrazí federálny príspevok na poistenie a ani žiadnu inú daň z mojich bonusov a provízií, pokiaľ sa 

takáto zrážka nebude právne vyžadovať. Súhlasím, že budem viazaný všetkými dohodami o vyberaní 

dane z predaja medzi spoločnosťou Kyäni, Inc. a všetkými príslušnými daňovými jurisdikciami a všetkými 

príslušnými pravidlami a postupmi. 

4. Dôkladne som si prečítal a súhlasím, že budem konať v súlade s Pravidlami a postupmi Kyäni a 

Kompenzačným plánom Kyäni, pričom oba tieto dokumenty sú zahrnuté do a tvoria súčasť týchto 

Obchodných podmienok. Beriem na vedomie, že musím konať v súlade s podmienkami tejto Zmluvy a 

žiadnu z nich neporušiť v prípade, že chcem mať nárok na získanie bonusov alebo provízií od Kyäni. 

Beriem na vedomie, že tieto Obchodné podmienky, Pravidlá a postupy Kyäni alebo Kompenzačný plán 

Kyäni sa môžu čas od času zmeniť a súhlasím s tým, že každá takáto zmena sa bude vzťahovať aj na 

mňa. Oznámenie o každej zmene bude uverejnené v oficiálnych materiáloch Kyäni a bude zaslané 

všetkým Nezávislým Obchodným Partnerom. Pokračovanie môjho pôsobenia ako Kyäni Obchodný 

Partner alebo poberanie bonusov alebo provízií bude znamenať môj súhlas s každou a zároveň všetkými 

zmenami. 

5. Táto Zmluva nadobúda platnosť v deň začatia pôsobenia ako Obchodný Partner a bude platná až 

pokým ju jedna zo strán nevypovie. Nebudem mať nárok poberať provízie, bonusy alebo iný príjem, ktorý 

by bol výsledkom pôsobenia v mojej predchádzajúcej obchodnej organizácii. Spoločnosť Kyäni si 

vyhradzuje právo ukončiť všetky Zmluvy s Obchodným Partnerom po písomnom oznámení v lehote 

tridsiatich (30) dní v prípade, že sa rozhodne: 

(1) ukončiť obchodné operácie; 

(2) ukončiť svoje pôsobenie ako obchodný subjekt; alebo 

(3) ukončiť distribúciu svojich produktov prostredníctvom priameho predaja. 

6. Nesmiem postúpiť žiadne práva a ani delegovať žiadne svoje povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy bez 

predošlého písomného súhlasu Kyäni. Každý pokus preniesť alebo postúpiť túto Zmluvu bez predošlého 

výslovného písomného súhlasu Kyäni urobí túto Zmluvu neplatnou podľa uváženia Kyäni a môže vyústiť 

do zrušenia môjho pôsobenia ako Obchodný Partner. 

7. Beriem na vedomie, že ak nebudem konať v súlade s touto Zmluvou, Pravidlami a postupmi Kyäni 

alebo Kompenzačným plánom Kyäni, spoločnosť Kyäni môže podľa svojho uváženia ukončiť moje 

pôsobenie ako Obchodný Partner alebo voči mne zahájiť iné disciplinárne konanie, vrátane avšak nie 

výlučne odopretia bonusov a provízií, a/ alebo odobratia všetkých alebo niektorých členov dolnej línie 

mojej marketingovej organizácie. Ak poruším alebo nedodržím túto Zmluvu pri ukončení, nebudem mať 
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nárok poberať ďalšie bonusy alebo provízie bez ohľadu na to, či sa predaj v súvislosti s týmito bonusmi 

alebo províziami uskutočnil alebo nie. Ak sa táto Zmluva z akéhokoľvek dôvodu vypovie, navždy stratím 

svoje práva ako Nezávislý Obchodný Partner, vrátane práv na členov dolnej línie mojej marketingovej 

organizácie a práv na kompenzáciu v súlade s Kompenzačným plánom Kyäni. V prípade, že v deň 

splatnosti nezaplatím za produkty, udeľujem spoločnosti Kyäni právo zraziť príslušnú sumu z mojich 

šekov za bonusy alebo provízie, odpočítať príslušnú sumu z mojich kreditných kariet alebo bankových 

účtov, ak som na to dal spoločnosti Kyäni súhlas. Beriem na vedomie, že oneskorená platba za produkty 

predstavuje porušenie podmienok tejto Zmluvy. 

8. V maximálnom zákonom povolenom rozsahu spoločnosť Kyäni a ani jej riaditelia, pracovníci, akcionári, 

zamestnanci, nadobúdatelia, nástupcovia a ani agenti (ďalej len „filiálky”) nebudú niesť zodpovednosť za, 

a zároveň ja zbavujem spoločnosť Kyäni a jej filiálky od akéhokoľvek a zároveň všetkých záväzkov za 

akýkoľvek ušlý zisk, priamy alebo nepriamy, špeciálne alebo následné škody alebo akúkoľvek stratu, 

ktorá mi vznikla alebo ktorú som utrpel v dôsledku: (a) porušenia tejto Zmluvy alebo Pravidiel a postupov 

Kyäni z mojej strany; (b) nevhodnej propagácie alebo vedenia mojich aktivít ako Obchodný Partner a 

všetkých aktivít s tým súvisiacich (napr. Prezentácia produktov Kyäni alebo Globálneho plánu Kyäni, 

prevádzka motorového vozidla, prenájom priestorov za účelom stretnutí alebo školení, atď.); (c) 

akýchkoľvek nesprávnych alebo zlých údajov alebo informácií poskytnutých z mojej strany; alebo (d) 

neposkytnutia žiadnych informácií alebo údajov, ktoré sú pre Kyäni nevyhnutné na uskutočňovanie 

obchodných aktivít, vrátane, avšak nie výlučne, môjho prihlásenia sa a zaradenia do Globálneho plánu 

Kyäni alebo vyplácania provízií alebo bonusov. Súhlasím s tým, že všetka zodpovednosť spoločnosti 

Kyäni a jej filiálok za akýkoľvek záväzok týkajúci sa vzťahu spoločnosti Kyäni a mňa vrátane, avšak nie 

výlučne akéhokoľvek dôvodu žaloby, či už v rámci zmluvy, protiprávne alebo iným spôsobom, neprekročí 

a bude obmedzený na množstvo produktov, ktoré som od spoločnosti Kyäni zakúpil v zmysle tejto Zmluvy 

alebo akejkoľvek inej zmluvy, a ktoré sa dajú ďalej predať. Ďalej súhlasím, že spoločnosť Kyäni a jej 

filiálky odškodním, budem kryť pred záväzkami a na svoje vlastné náklady uchránim pred všetkými 

nárokmi, požiadavkami, výdavkami, stratami, škodami, záväzkami, rozsudkami, poplatkami za právnych 

zástupcov a všetkými ostatnými nákladmi, ktoré vyplývajú alebo by mali vyplývať z mojich aktivít, ako 

Obchodný Partner. 

9. Táto Zmluva a všetky dokumenty, ktoré sú v nej začlenené prostredníctvom odkazu predstavujú úplnú 

zmluvu medzi spoločnosťou Kyäni a mnou. Všetky sľuby, vyjadrenia, ponuky alebo iná komunikácia 

výslovne neuvedená v tejto Zmluve nemá žiadnu platnosť a ani žiaden právny účinok. Do maximálneho 

možného rozsahu akéhokoľvek konfliktu alebo nezrovnalosti medzi touto Zmluvou a akoukoľvek inou 

zmluvou (s výnimkou Pravidiel a postupov Kyäni), táto Prihláška a Zmluva Nezávislého Obchodného 

Partnera bude mať rozhodujúcu hodnotu a nahrádza akékoľvek ustanovenia akejkoľvek inej zmluvy v 

zmysle tu vymedzených záležitostí. Do maximálneho možného rozsahu akéhokoľvek konfliktu alebo 

nezrovnalosti medzi touto Zmluvou a Pravidlami a postupmi (v ich aktuálnej podobe alebo následnej 

úprave), Pravidlá a postupy budú mať v každom ohľade rozhodujúcu hodnotu a nahrádzajú akékoľvek 

ustanovenia tejto Zmluvy v zmysle tu vymedzených záležitostí.  

10. Každé vzdanie sa práva spoločnosti Kyäni v spojitosti s porušením tejto Zmluvy musí byť formulované 

výlučne v písomnej forme a podpísané oprávneným funkcionárom Kyäni. Vzdanie sa práva spoločnosti 

Kyäni v spojitosti s porušením tejto Zmluvy z mojej strany nebude predstavovať a ani nebude chápané 

ako vzdanie sa práva v spojitosti s akýmkoľvek následným porušením. 

11. V prípade, že sa ľubovoľné ustanovenie tejto Zmluvy uzná za neplatné alebo nevymožiteľné, takéto 

ustanovenie bude upravené iba do takej miery, aby mohlo byt vymožiteľné, pričom zostávajúca časť 

Zmluvy si zachováva plnú platnosť a účinnosť. 
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12. Zmluva Nezávislého Obchodného Partnera medzi Obchodným Partnerom a spoločnosťou Kyäni bola 

uzavretá v Idaho Falls, Idaho, USA, keďže toto je miesto, kam Obchodný Partner zaslal svoju žiadosť o 

zápis na pozíciu Nezávislého Obchodného Partnera Kyäni a kde bola žiadosť posúdená a schválená 

spoločnosťou Kyäni. Zmluva Nezávislého Obchodného Partnera sa bude riadiť výhradne zákonmi štátu 

Idaho a Obchodný Partner súhlasí, že sa podriadi výhradne jurisdikcii súdov v štáte Idaho, konkrétne 

Oblastného súdu Siedmeho súdneho okrsku so súdnym dvorom v Bonneville County, za účelom riešenia 

akýchkoľvek nárokov alebo s tým súvisiacich súdnych žalôb v súvislosti s interpretáciou alebo 

vymáhaním ustanovení Zmluvy Nezávislého Obchodného Partnera. 

Táto Zmluva sa bude riadiť a interpretovať výhradne v súlade so zákonmi štátu Idaho, pokiaľ zákony 

štátu, v ktorom mám bydlisko výslovne nevyžadujú, aby sa riadila jeho zákonmi. S výnimkou toho, ako je 

to vymedzené v dokumente Pravidlá a postupy, alebo pokiaľ zákony štátu, v ktorom mám bydlisko 

výslovne nezakazujú jurisdikciu na základe dohody a ustanovenia týkajúceho sa miesta tejto Zmluvy, 

kedy by sa riadila týmito zákonmi, všetky spory a nároky týkajúce sa spoločnosti Kyäni, Zmluvy 

Nezávislého Obchodného Partnera, Kompenzačného plánu Kyäni alebo jej produktov, práv a povinností 

nezávislého Obchodného Partnera a spoločnosti Kyäni, alebo akékoľvek iné nároky alebo dôvody žaloby 

týkajúce sa konania buď nezávislého Obchodného Partnera alebo Kyäni v zmysle tejto Zmluvy alebo 

Pravidiel a postupov Kyäni sa definitívne a úplne vyriešia záväzným rozhodcovským konaním v Idaho 

Falls, štát Idaho alebo na inom podobnom mieste, ktoré určí spoločnosť Kyäni v súlade s Federálnym 

zákonom o arbitrážnym konaní a Pravidlami obchodnej arbitráže Americkej arbitrážnej asociácie. Strany 

budú mať právo na oboznámenie sa so skutočnosťami v súlade s Federálnymi pravidlami Civilného 

konania. V prípade, že Obchodný Partner podá žalobu alebo protižalobu voči spoločnosti Kyäni, 

Obchodný Partner by tak mal učiniť na individuálnej báze a nie spolu s iným Obchodným Partnerom 

alebo ako súčasť skupinovej žaloby. Ak si Obchodný Partner želá podať žalobu voči spoločnosti Kyäni 

pre akýkoľvek skutok alebo jeho nevykonanie v súvislosti s alebo vyplývajúci z tejto Zmluvy, takáto 

žaloba sa musí podať do jedného roka od dátumu údajného skutku, ktorý je dôvodom žaloby. Nepodanie 

takejto žaloby v období do jedného roka znemožní podanie akýchkoľvek žalôb voči Kyäni v súvislosti s 

takýmto skutkom alebo jeho nevykonaním. Obchodný Partner sa vzdáva všetkých nárokov, na ktoré sa 

vzťahujú všetky ostatné zákonné premlčacie lehoty. Rozhodnutie rozhodcu je konečné a záväzné pre 

strany a v prípade potreby sa dá zmierniť na rozsudok na akomkoľvek súde príslušnej jurisdikcie. Víťazná 

strana bude mať nárok dostať od strany, ktorá prehrala náklady a výdavky spojené s rozhodcovským 

konaním, vrátane súdnych trov a nákladov na podanie žaloby. Táto dohoda zúčastniť sa rozhodcovského 

konania bude naďalej trvať bez ohľadu na zrušenie alebo vypršanie platnosti Zmluvy. 

13. Strany súhlasia s jurisdikciou a miestom konania pred akýmkoľvek federálnym alebo štátnym súdom 

v Bonneville County, Štát Idaho za účelom prisúdenia odškodného rozhodcom alebo akejkoľvek inej veci, 

ktorá nepodlieha rozhodcovskému konaniu. V prípade, že zákony štátu, v ktorom má žiadateľ bydlisko 

zakazujú jurisdikciu na základe dohody a ustanovenia týkajúceho sa miesta konania za účelom 

rozhodcovského konania a súdneho sporu, záležitosti Kyäni sa budú riadiť zákonmi tohto štátu. 


