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A  K Y Ä N I  F Ü G G E T L E N  Ü Z L E T I  

P A R T N E R I  M E G Á L L A P O D Á S Á N A K  

F E L T É T E L E I  

 
1. Megértettem, hogy mint Kyäni, Inc. (a továbbiakban „Kyäni”) Üzleti Partner: 

a. Jogosult vagyok a részemre megállapított ár mellett a Kyäni termékeinek megvásárlására. 

b. Jogosult vagyok a  Kyani részére megfelelő személyeket toborozni. 

c. A marketing hálózatom alsóbb szintjein álló Üzleti Partnereket segíteni, képezni és motiválni 

fogom. 

d. Meg fogok felelni minden szövetségi, állami, megyei és önkormányzati jogszabálynak, 

rendeletnek, szabályozásnak és előírásnak, és köteles vagyok a szövetségi, állami, megyei és 

önkormányzati jogszabály, rendelet, szabályozás és előírás által megkövetelt mindenfajta 

jelentést elkészíteni, illetve adót és járulékot megfizetni. 

e. Üzleti Partneri kötelezettségeimet becsületesen és tisztességesen fogom teljesíteni. 

f. Kizárólag a Kyäni által rendelkezésemre bocsátott adásvételi szerződéseket és 

megrendelőlapokat használom a Kyäni termékek értékesítésére, és e szerződések és 

megrendelések teljesítése és feldolgozása során a Kyäni által megállapított összes irányelvet és 

eljárást követni fogom. 

g. Tartózkodom minden olyan magatartástól vagy intézkedéstől, amely alkalmas a Kyäni, vagy 

annak alapítói, igazgatósági tagjai vagy vezető tisztségviselői üzleti jó hírnevének csorbítására.  

h. Beleegyezem, hogy megadok egy olyan egyedi, adó- vagy üzleti célokra kiállított azonosító 

számot, amelyet az az ország bocsátott ki, ahová Kyäni tagságomat kérvényezem. 

2. Elfogadom, hogy a Kyäni Globális Javadalmazási Tervét és a Kyäni termékeket a hivatalos Kyäni 

szakirodalomnak megfelelően mutatom be. A hivatalos Kyäni szakirodalomban meghatározottakon felül 

nem támasztok igényt várható bevételre, jövedelemre és termékekre. Kizárólag a Kyäni saját, a Kyäni 

termékeivel vagy a Kyäni Globális Javadalmazási Tervével kapcsolatos szakirodalmát, felvételeit (hang-, 

film- vagy egyéb felvétel), értékesítési vagy belépési támogatását használhatom, állíthatom elő, 

hozhatom létre, tehetem közzé, forgalmazhatom vagy szerezhetem be. Megértettem, hogy a Kyäni 

előzetes írásbeli engedélye nélkül nem használhatom vagy mutathatom be a piacon a Kyäni védjegyeit, 

kereskedelmi neveit, szolgáltatási védjegyeit, logóit, mintáit és jelképeit, vagy hirdethetem a Kyäni 

termékeit vagy a Kyäni által nyújtott lehetőséget a Kyäni Irányelvek és Eljárásokban meghatározottaktól 

eltérően. 
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3. Elfogadom, hogy a Kyäni Üzleti Partnereként független vállalkozónak és nem a Kyäni 

munkavállalójának, ügynökének, partnerének, jogi képviselőjének vagy franchise vevőjének minősülök. 

Nincs felhatalmazásom, illetve nem fogok a Kyäni helyett, részére vagy nevében tartozást, költséget, 

kötelezettséget vállalni, vagy bármilyen pénzügyi számlát nyitni. Megértettem, hogy köteles vagyok a 

Kyäni Üzleti Partneri tevékenységemet irányítani, amely megfelel a jelen Feltételeknek, a Kyäni 

Irányelveknek és Eljárásoknak és a Kyäni Globális Javadalmazási Tervének (a továbbiakban együttesen: 

„Megállapodás”). Beleegyezem, hogy kizárólagos kötelezettségem a nálam felmerült költségek viselése, 

ideértve nem kizárólagosan az utazás, az étkezés, a szállás, az adminisztratív támogatás, az iroda, a 

távolsági hívások költségeit és egyéb költségeket. MEGÉRTETTEM, HOGY A SZÖVETSÉGI ÉS ÁLLAMI 

ADÓZÁS SZEMPONTJÁBÓL NEM MINŐSÜLÖK A Kyäni MUNKAVÁLLALÓJÁNAK, ÉS ILYEN 

ELBÍRÁLÁSBAN NEM RÉSZESÜLHETEK. A Kyäni nem felel az adó jellegű kötelezettségek 

teljesítéséért, és amennyiben felmerül, nem jogosult a bónuszomat és jutalékaimat szövetségi 

egészségbiztosítási járulékkal (FICA) vagy bármely adó jellegű költséggel csökkenteni, kivéve, ha az 

ilyen jellegű levonást jogszabály előírja. Magamra nézve kötelező érvényűnek fogadom el a Kyäni, Inc. és 

minden megfelelő adót kivető joghatóság között létrejött adóbeszedési megállapodást, és az azokhoz 

kapcsolódó szabályokat és eljárásokat. 

4. Figyelmesen elolvastam és elfogadom a Kyäni Irányelveit és Eljárásait és a Kyäni Globális 

Javadalmazási Tervét, amelyeket a jelen Feltételekbe foglaltak, és annak elválaszthatatlan részét 

képezik. Megértettem, hogy annak érdekében, hogy a Kyäni által fizetendő bónuszokra és jutalékokra 

jogosulttá váljak, felelős vagyok a jó hírnevemért, és nem szeghetem meg a jelen Megállapodás 

szabályait. Megértettem, hogy a jelen Feltételek, a Kyäni Irányelvek és Eljárások és a Kyäni Globális 

Javadalmazási Terv időről időre módosításra kerülhetnek, és ezeket a módosításokat magamra nézve 

kötelező érvényűnek tekintem. A módosításokról szóló értesítést a Kyäni köteles a hivatalos Kyäni 

anyagokban közzétenni, és megküldeni minden Üzleti Partnerének. A módosítások elfogadásának 

minősül az, ha a Kyäni Üzleti Partneri tevékenységemet tovább folytatom, vagy a bónuszokat és 

járulékokat elfogadom. 

5. A jelen Megállapodás időbeli hatálya a belépés napjával veszi kezdetét és akkor ér véget, amikor 

bármelyik fél felmondja azt. Nem vagyok jogosult olyan jutalékra, bónuszra vagy más jellegű bevételre, 

amely a saját korábbi alsóbb szintű értékesítési hálózati tevékenységemmel kapcsolatban merül fel. A 

Kyäni kifejezetten fenntartja azon jogát, hogy írásban, harminc (30) napos felmondással megszüntessen 

minden Üzleti Partneri Megállapodást, amennyiben úgy dönt, hogy: 

(1) megszünteti tevékenységét; 

(2) a társaságot megszünteti; vagy 

(3) megszünteti termékei közvetlen értékesítéssel történő viszonteladását.  

6. A Kyäni előzetes, írásbeli engedélye nélkül a jelen Megállapodásból eredő jogaimat és 

kötelezettségeimet nem ruházhatom át. A jelen Megállapodásból eredő jogok és kötelezettségek a Kyäni 

előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül történő átruházásának kísérlete esetén a Megállapodás 

megtámadható a Kyäni által és az Üzleti Partneri tevékenység megszüntetését eredményezheti. 

7. Elfogadom, hogy amennyiben a jelen Megállapodás, az Irányelvek és Eljárások, vagy a Globális 

Javadalmazási Terv szabályait megszegem, a Kyäni saját belátása szerint jogosult megszüntetni Üzleti 

Partneri tevékenységemet vagy más fegyelmi intézkedést foganatosítani velem szemben, ideértve, de 

nem kizárólag, a bónuszok és jutalékok visszatartását, és/vagy a saját alsóbb szintű marketing hálózatom 

egészben vagy részben történő elvesztését. Abban az esetben, ha a megállapodás megszűnésekor a 
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jelen Megállapodást sértő, késedelmes vagy azzal ellentétes magatartást tanúsítok, nem válok jogosulttá 

további bónuszok vagy jutalékok szerzésére, akár sor került az e bónuszok vagy jutalékok alapját képező 

értékesítésre, akár nem. Abban az esetben, ha a jelen Megállapodás bármely oknál fogva megszűnik, 

örökre elveszítem Üzleti Partneri jogaimat, beleértve a saját, alsóbb szintű marketing hálózatomhoz, 

illetve a Kyäni Globális Javadalmazási Tervből eredő kompenzációhoz fűződő jogaimat. Abban az 

esetben, ha nem fizetem ki a termékeket, amikor azok kifizetése esedékessé válik, felhatalmazom a 

Kyänit, hogy a bónuszom vagy jutalékcsekkjeim terhére érvényesítse a megfelelő összegeket, hogy 

megterhelje azon hitelkártyáimat vagy pénzügyi számláimat, amelyekkel kapcsolatban ezt a Kyäninak 

engedélyeztem, ha van ilyen. Megértettem, hogy a termékek azonnali kifizetésének elmaradása a jelen 

Megállapodás megszegésének minősül. 

8. A jogszabályok által engedélyezett mértékig a Kyäni, annak igazgatósági tagjai, vezető tisztségviselői, 

tulajdonosai, munkavállalói, engedményesei, jogutódjai és ügynökei (a továbbiakban együttesen: „tagjai”) 

nem felelnek bármely profitveszteséggel, közvetett, közvetlen, különös vagy következményi károkkal 

vagy más jellegű veszteséggel összefüggésben felmerülő, velem szemben vagy általam támasztott 

igényekkel szemben, és mentesítem a Kyänit és tagjait a felelősség alól, amennyiben az 

igényérvényesítésre az alábbi okokból kerül sor: (a) a jelen Megállapodás vagy a Kyäni Irányelvek és 

Eljárások általam történő megszegése; (b) Üzleti Partneri tevékenységem vagy azzal összefüggő egyéb 

tevékenység (pl. a Kyäni termékek és a Globális Javadalmazási Terv bemutatása, gépjármű 

üzemeltetése, tárgyalási vagy oktatási helyszínek bérlése, stb.) helytelen reklámozása vagy végzése; (c) 

helytelen vagy hibás adat vagy információ általam történő közlése; vagy (d) a Kyäni üzleti tevékenysége 

(ideértve, de nem kizárólag a Globális Javadalmazási Tervbe történő belépésemet és felvételemet, vagy 

a Jutalékok és Bónuszok kifizetését) szempontjából szükséges információk és adatok általam történő 

átadásának elmaradása. Hozzájárulok, hogy a Kyäni és tagjai a Kyäni és közöttem fennálló jogviszonnyal 

összefüggésben felmerülő bármely igényből vagy hasonló követelésből eredő teljes felelősségének felső 

határa (ideértve, de nem kizárólag a szerződésből, károkozásból eredő vagy méltányossági alapon 

érvényesített igények miatt indított peres eljárásokat), nem haladhatja meg a jelen Megállapodás vagy 

más megállapodás alapján általam a Kyänitól vásárolt, újra eladható állapotban lévő termékek értékének 

összegét. Hozzájárulok továbbá, hogy a Kyäni és tagjai helyett kártérítést fizessek, és mentesítsem őket 

a felelősség alól, valamint a saját költségemre megvédjem bármilyen igény, követelés, költség, 

veszteség, kár, felelősség, ítélet, ügyvédi költség és minden más költség érvényesítésével szemben, 

amelyek Üzleti Partneri tevékenységemmel összefüggésben ténylegesen vagy feltételezhetően 

keletkeznek. 

9. A jelen Megállapodás és a benne hivatkozott, annak szerves részét képező dokumentumok alkotják a 

Kyäni és köztem létrejött szerződés egészét. Bármely ígéret, képviselet, ajánlat vagy egyéb 

kommunikáció, amely nem kifejezetten következik a jelen Megállapodásból, hatálytalan vagy semmis. A 

jelen Üzleti Partneri Kérelem és Megállapodás az itt szabályozott kérdésekben megelőzi minden más 

megállapodás bármely rendelkezését és felülírja azokat, abban a terjedelemben, amelyben a jelen 

Megállapodás bármely más megállapodással (az Irányelveken és Eljárásokon kívül) ellentétes vagy 

annak ellentmond. Az Irányelvek és Eljárások minden esetben megelőzik a jelen Megállapodás bármely 

szabályát és irányadók azzal szemben az itt szabályozott kérdésekben, abban a terjedelemben, 

amelyben a jelen Megállapodás az Irányelvekkel és Eljárásokkal ellentétes vagy annak ellentmond. 

10. A jelen Megállapodás megszegésével összefüggésben történő jogról való lemondás a Kyäni részéről 

kizárólag írásban és a Kyäni által meghatalmazott vezető tisztségviselő aláírásával együtt érvényes. A 

jelen Megállapodás általam történő megszegésével összefüggésben sorra kerülő jogról való lemondás a 

Kyäni részéről nem jelenti a további szerződésszegéssel összefüggésben történő jogról való lemondást, 

és nem is értelmezhető így. 
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11. Abban az esetben, ha a jelen Megállapodás valamely szabálya érvénytelen vagy végrehajthatatlan, 

az adott szabályt csak abban a mértékben kell módosítani, hogy az végrehajthatóvá váljon, és a 

Megállapodás minden egyéb szabálya teljes mértékben hatályban marad. 

12. Az Üzleti Partner és a Kyäni között az Üzleti Partneri Megállapodás Idaho Fallsban (Idaho állam, 

Amerikai Egyesült Államok) jött létre, tekintettel arra, hogy az Üzleti Partner ezen a helyen nyújtotta be 

kérelmét Kyäni Független Üzleti Partneri tevékenység megkezdésére, illetve a Kyäni ezen a helyen 

ellenőrizte és hagyta jóvá a kérelmet. Az Üzleti Partneri Megállapodásra kizárólag Idaho állam 

jogszabályai irányadók, és az Üzleti Partner beleegyezik, hogy a felek Idaho állam bíróságainak 

kizárólagos illetékességét kössék ki, közülük is különösen a Bonneville megyében található, Hetedik 

Bírósági Kerület Kerületi Bíróságának illetékességét, annak érdekében, hogy az Üzleti Partneri 

Megállapodás szabályainak értelmezésével, végrehajtásával kapcsolatban felmerülő keresetek és 

kapcsolódó bírósági eljárások tekintetében döntést hozzon. 

A jelen Megállapodásra Idaho állam jogszabályai irányadók, és azoknak megfelelően értelmezendő, 

kivéve, ha a lakóhelyem szerinti állam kifejezetten megköveteli saját jogának alkalmazását. A Kyänival, 

az Üzleti Partneri Megállapodással, a Kyäni Globális Javadalmazási Tervével vagy a Kyäni termékeivel, a 

Független Üzleti Partner és a Kyäni jogaival és kötelezettségeivel kapcsolatban felmerülő jogvitákat és 

igényeket, vagy akár a Független Üzleti Partner, akár a Kyäni teljesítésével kapcsolatban felmerülő más 

igényeket és követeléseket, amelyekre a Megállapodás vagy a Kyäni Irányelvek és Eljárások 

vonatkoznak, teljes egészében és kötelező érvénnyel választottbíróság előtt kell rendezni Idaho Fallsban 

(Idaho állam) vagy azon a helyen, amelyet a Kyäni meghatároz a Szövetségi választottbírósági törvény 

és az Amerikai Választottbírósági Szövetség Kereskedelmi választottbírósági szabályainak megfelelően, 

kivéve abban az esetben, ha a Kyäni Irányelvek és Eljárások szabályai vagy a lakóhelyem szerinti állam 

jogszabályai kifejezetten tiltják a jelen Megállapodásban lefektetett, megegyezésen alapuló, az 

illetékességre és tárgyalási helyszínre vonatkozó szabályok alkalmazását, amely esetben ez utóbbiak 

szabályait kell alkalmazni. A feleket a Szövetségi polgári eljárásjog szabályainak megfelelően megilletik 

az információk feltárásához való jogok. Ha az Üzleti Partner keresetet vagy viszontkeresetet indít a 

Kyänival szemben, ezt csak önállóan teheti, más Üzleti Partnerrel együtt vagy pertársaságban nem. Ha 

az Üzleti Partner keresetet kíván indítani a Kyäni ellen a jelen Megállapodásból eredő vagy azzal 

kapcsolatos magatartással vagy mulasztással összefüggésben, az ilyen kereset az annak alapjául 

szolgáló állítólagos magatartás tanúsításának napjától számított egy éven belül indítható. Ilyen kereset 

egy éven belüli megindítása hiányában a Kyänival szembeni, az adott magatartással vagy mulasztással 

kapcsolatban támasztott igények elévülnek. Az Üzleti Partner lemond a más elévülésről szóló törvények 

által szabályozott keresetindítási jogról. A választottbíróság döntése végleges és a felekre nézve kötelező 

érvényű, és az bármely illetékes bíróság előtt ítéletként végrehajtható. A pernyertes fél választottbírósági 

eljárási költségeit és kiadásait a pervesztes fél köteles viselni, többek között a jogi képviselet és kérelem 

benyújtásának költségeit. A választottbírósági eljárásra vonatkozó jelen megállapodás nem szűnik meg a 

Megállapodás megszűnésével vagy lejártával. 

13. Választottbírósági döntés végrehajtása érdekében vagy más kapcsolódó tárgyban a felek 

megállapodással Bonneville megye bármely szövetségi vagy állami bíróságának illetékességét és 

tárgyalási helyszínét kiköthetik, az nem tartozik a választottbíróság illetékességi körébe. Abban az 

esetben, ha a kérelmező lakóhelye szerinti állam joga tiltja a megegyezésen alapuló, az illetékességre és 

tárgyalási helyszínre vonatkozó szabályok alkalmazását a választottbírósági és bírósági eljárásokra 

tekintettel, akkor az adott állam joga irányadó a Kyäni ügyeiben. 


