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P O L I TIKAS & P R O C E D Ū RA S 

E i  r o p a 

 
1. IEVADS 

 

Kyӓni Politika un procedūras nosaka jūsu kā Kyӓni neatkarīgā biznesa partnera tiesības un 

pienākumus. Jums jāiepazīstas ar dokumenta saturu un visi jautājumi, kas jums var rasties, ir 

adresējami Kyӓni klientu apkalpošanas centra personālam.  

a. Neatkarīgā biznesa partnera līgumā iekļautās Politikas un Atlīdzības plāns: šīs 

Politikas un procedūras, to pašreizējā formā un laiku pa laikam ir grozījušas Kyӓni, Inc. un 

Kyӓni Europe AB, tās filiāles vai meitas uzņēmumi, kas veic uzņēmējdarbību Eiropā 

(turpmāk "Kyӓni" vai "Uzņēmums"), tiek minēti Kyӓni neatkarīgā biznesa partnera līgumā. 

Politikas un procedūras ir iekļautas Kyӓni neatkarīgā biznesa partnera līgumā ar īpašu 

atsauci un tās veido šī līguma oficiālu daļu.  

 
Ja arī šīs Politikas un procedūras nav īpaši iestrādātas līgumā, tās tomēr atspoguļo Kyӓni 

oficiālo nostāju attiecībā uz tā noteikumiemun jebkurš šo Politiku un procedūru pārkāpums 

var būt Neatkarīgā Kyӓni biznesa partnera līguma pārkāpums, pakļaujot biznesa partneri 

tajā paredzētajiem disciplinārajiem un līguma izbeigšanas noteikumiem. Turpmāk, lietojot 

terminu “ Līgums”, tas kopā attiecas uz savstarpējām saistībām starp Kyӓni un Neatkarīgo 

biznesa partneriem, par ko liecina pieteikums un Līgums, šīs Politikas un procedūras, Kyӓni 

Atlīdzības plans un (ja piemērojams) Kyӓni biznesa vienības pieteikums. 

 
Katra biznesa partnera pienākums ir izprast un ievērot jaunāko Politikas un procedūras 

versiju. Reģistrējot jaunu biznesa partneri, esošajam biznesa partnerim vajadzētu palīdzēt 

jaunajam biznesa partnera pretendentam izprast šo pastāvīgo pienākumu. 

 

b. Politikas mērķis: Kyӓni ražo inovatīvus produktus un realizē tos ar Neatkarīgo biznesa 

partneru starpniecību. Kyӓni veic lielus ieguldījumus mārketinga materiālu nodrošināšanā, 

firmas zīmola vērtības attīstībā un biznesa partneru atlīdzības sistēmas attīstībā. Tomēr 

uzņēmuma panākumi un biznesa partneru panākumi ir atkarīgi no personu, kuras tirgo 

produktus, godīguma. Tā kā Kyӓni biznesa partneri ir neatkarīgi biznesa uzņēmumi, biznesa 

partneriem ir plaša rīcības brīvība tajā, kā izvēlas darboties, kā arī noteikt sava darba laiku 

un metodes. Neskatoties uz šo neatkarību, Kyӓni patur līgumiskas tiesības aizsargāt savu 

intelektuālo īpašumu, novērst neatbalstāmas pretenzijas par ražojumiem un saglabāt sava 

biznesa modeļa integritāti. Šīs Politikas un procedūras ir paredzētas, lai to paveiktu. Tā kā 

jums var nebūt pazīstami daudzi no šiem prakses standartiem, ir ļoti svarīgi izlasīt un ievērot 

Neatkarīgā biznesa partnera Līgumu, kā arī šīs Politikas un procedūras. Ja jums rodas kādi 

jautājumi par kādu Politiku vai noteikumu, tad nevilcinieties sazināties ar Kyӓni klientu 

apkalpošanas centru.  
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c. Izmaiņas neatkarīgā biznesa partnera līgumā: Kyӓni Kyӓni jebkurā laikā var grozīt 

Neatkarīgā biznesa partnera Līgumu pēc saviem ieskatiem. Parakstot Līgumu, biznesa 

partneris piekrīt ievērot visus grozījumus vai modifikācijas, kuras Kyӓni izvēlas veikt. Grozījumi 

stājas spēkā pēc paziņojuma par šiem grozījumiem publicēšanas Kyӓni materiālos vai atbalsta 

birojā. Uzņēmums visiem biznesa partneriem nodrošinās pieejamību grozīto noteikumu pilnai 

kopijai, izmantojot vienu vai vairākas no sekojošām metodēm: (1) publicējot uzņēmuma 

oficiālajā tīmekļa vietnē; 2) nosūtot uz elektronisko pastu (e-pasts); (3) iekļaujot uzņēmuma 

periodikā; (4) pievienojot produktu pasūtījumiem vai bonusu izmaksās; (5) jebkurā 

korporatīvajā apmācību vai akcijas pasākumā; vai (6) speciāli sūtījumi. Biznesa partnera Kyӓni 

biznesa turpināšana vai biznesa partnera piekrišana bonusiem vai komisiju izmaksām ir visu 

grozījumu pieņemšana. 

 

2. KĻŪT PAR NEATKARĪGU BIZNESA PARTNERI 
 

a. Prasības Neatkarīgam biznesa partnerim: Lai kļūtu par Kyӓni Neatkarīgo biznesa 

partneri, katram pretendentam: 

 
i. Pieteikuma iesniegšanas dienā ir jābūt pilngadīgam un/vai jāatbilst visām 

citām likuma prasībām, lai noslēgtu līgumu; 

ii. Jāsniedz patiesu un precīzu informāciju par savu identitāti, dzīvesvietu, tālruņa 

numuru un e-pasta adresi vai tādu informāciju, kādu uzņēmums laiku pa 

laikam var pieprasīt. 

iii. Jāiesniedz Kyӓni pareizi aizpildītu Kyӓni biznesa partnera pieteikumu un līgumu vai 

pilnīgu informāciju; un; 

iv. Jāsamaksā reģistrācijas maksa, tajā skaitā arī Starta komplektu, ja tas ir izvēlēts. 

v. Nodokļu vai uzņēmējdarbības vajadzībām, uzrādīt nodokļu maksātāja numuru, ko 

izdevusi valsts, kurā biznesa partneris piesaka sadarbību ar Kyäni. 

 
b. Uzņēmums patur tiesības noraidīt jauna biznesa partnera pieteikumu vai pieteikumu 

atjaunošanai vai atkārtotai reģistrācijai un to var izdarīt pēc saviem ieskatiem. 

 
c. Jauna biznesa partnera reģistrācija: Jaunus biznesa partnerus ir jāreģistrē tiešsaistē 

Kyäni oficiālajās vietnēs vai Sponsora Kyӓni vietnē. 

 
d. Biznesa partnera priekšrocības: Biznesa partneris ir tiesīgs piedalīties Kyӓni Atlīdzības 

plānā, kad Kyӓni ir pieņēmis biznesa partnera Pieteikumu un Līgumu. Saskaņā ar vietējo 

likumdošanu un uzņēmuma politiku attiecībā uz jūsu atrašanās vietu, šīs priekšrocības 

ietver tiesības: 

 
i. Iegādāties Kyӓni produktus par biznesa partnera cenu; 

ii. Saņemt komisijas un bonusus kā noteikts Kyӓni Atlīdzības plānā; 

iii. Piedalīties akcijās, veicināšanas programmās vai citos aktivitātēs, ko laiku pa laikam 

izsludina Kyӓni; 

iv. Reģistrēt vai piesaistīt citas personas kā klientus vai biznesa partnerus Kyӓni 

biznesā; 

v. Periodiski saņemt Kyӓni informatīvos literatūru un citus Kyӓni paziņojumus; 

vi. Piedalīties Kyӓni sponsorētās atbalsta, pakalpojumu, apmācību, motivāciju un 

atzinības programmās, samaksājot attiecīgas izmaksas, ja tādas ir. 

 

e. Līguma termiņš: Neatkarīgā biznesa partnera Līgums stājas spēkā dienā, kad Kyӓni to ir 

pieņēmis un turpinās līdz tam, kad tas tiek pārtraukts, kā paredzēts šeit vai Neatkarīgā 
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biznesa partnera Līgumā. 

 

3. SAVA KYÄNI BIZNESA VADĪBA 
 

a. Kyӓni Atlīdzības plāna ievērošana: Biznesa partneri nepiedāvā Kyӓni iespēju izmantojot 

vai kombinējot ar citu sistēmu, programmu vai mārketinga metodi kā tikai to, kas noteikta 

oficiālajā Kyӓni literatūrā vai jebkādā veidā atšķiras no ekskluzīvi izmantotajām Kyäni 

veidlapām. Biznesa partneri neprasa un neveicina dalību Kyӓni jebkādā veidā, kas atšķiras 

no oficiālās Kyӓni literatūras. Tāpat biznesa partneri nepieprasa un nemudina veikt 

pirkumus no jebkuras fiziskas personas vai citas struktūras vai veikt maksājumus uz to, lai 

piedalītos Kyӓni Atlīdzības plānā, izņemot tos, kas ir noteikti vai ieteikti oficiālajā Kyӓni 

literatūrā.  

 

b. Reklāma: Visi biznesa partneri uztur un veicina labu Kyӓni un tā produktu reputāciju. Kyӓni 

marketingam un reklāmai, Kyӓni iespējai, Atlīdzības plānam un Kyӓni produktiem jāatbilst 

sabiedrības interesēm. 

 

Biznesa partneriem jāizvairās no jebkādas maldinošas, agresīvas, negodīgas, neētiskas, 

amorālas, neuzkrītošas vai neatbilstošas rīcības vai prakses. Biznesa partneri nedrīkst 

mērķēt uz neaizsargātiem patērētājiem, tostarp jauniem vecākiem, 8 nedēļas pēc bērna 

piedzimšanas vai nesen mirušas personas radiniekiem. 

 

c. Ranga identifikācija: Visos biznesa partnera mārketinga materiālos, neatkarīgi no tā, vai tie 

ir drukāti vai elektroniski, biznesa partnera rangs ir jānorāda skaidri un pareizi, saskaņā ar 

pašlaik atspoguļoto rangu, kas piešķirts no Kyӓni puses. Jebkura maldinoša vai neatļauta 

ranga vai tā nosaukuma izmantošana ir Neatkarīgā biznesa partnera Līguma , kā arī šo 

Politiku un procedūru pārkāpums. Piemēram, Diamond ir atbilstošs ranga nosaukums. 

Diamond RVP vai Diamond Manager nav atbilstošs nosaukums, jo tajos ir nepareizi iekļauts 

papildus apzīmējums, ko neatzīst vai kas nav piešķirts no Kyӓni puses. 

 

d. Biznesa reputācija: Lai reklamētu produktus un arī lielisko iespēju, ko piedāvā Kyӓni, 

biznesa partneriem jāizmanto Kyӓni sagatavotie pārdošanas palīglīdzekļi un atbalsta 

materiāli. Atlernatīvi, biznesa partneris var izstrādāt savus pārdošanas palīglīdzekļus un 

atbalsta materiālus, ja viņš no Kyӓni saņem rakstisku apstiprinājumu un pilnvarojumu, lai 

izpildītu nacionālo un vietējo likumu plašās un sarežģītās juridiskās prasības. Šīs Politikas 

pārkāpšana (iekļaujot neatļautu reklamēšanu internetā) ne tikai ir būtisks Līguma pārkāpums, 

bet arī apdraud visu biznesa partneru Kyӓni iespēju. 

e. Biznesa partneru sanāksmes: Biznesa partneri nevada nekādas sanāksmes un neizmanto 

nevienu Kyӓni telpu, kas paredzēta biznesa partneru sanāksmēm, lai reklamētu jebkura cita 

uzņēmuma produktus vai pakalpojumus, kas nav Kyӓni vai lai reklamētu jebkuru reliģisku, 

sociālu vai līdzīgu organizāciju vai grupu. Visām prezentācijām, kuras izmanto biznesa 

partneru sanāksmēs, jāatbilst vietējai likumdošanai un tās saturam jāatbilst oficiāli 

publicētajiem Kyӓni mārketinga materiāliem valstī, kurā notiek biznesa partneru sanāksme. 

 

f. Reģistrēšanas un izvietošanas ierobežojumi: Visi laulātie, mājsaimniecības partneri vai 

citi, kas dzīvo kopā, savstarpēji atzītās attiecībās ir jāreģistrē un jānovieto tieši vienam aiz 

otra vienā un tajā pašā struktūrā (identiski kā sponsora, tā izvietojuma kokā). Šīs personas 

nevar būt savstarpēji saistitas un tās nedrīkst izvietot tā, lai starp vinām atrastos cits biznesa 

partneris, ja vien Kyäni nav rakstiski apstiprinājis citādi. 

 

g. Mēstules un nevēlama masu saziņa: Biznesa partneriem jāievēro vietējie likumi, noteikumi 

vai priekšraksti par nevēlamu masu saziņu vai uzaicinājumu.  Parasti biznesa partneri 

nedrīkst izmantot un nosūtīt nevēlamus faksus, masveida e-pasta izplatīšanu, nevēlamus e-

pastus vai mēstulēm līdzīgus attiecībā uz savu Kyӓni biznesu. Termini "nepieprasīti fakss" 
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un "nepieprasīti e-pasts" nozīmē jebkāda materiāla vai informācijas pārsūtīšanu pa tālruņa 

faksu vai elektronisko pastu, attiecīgi, reklamējot vai virzot Kyӓni, tā produktus, Atlīdzības 

plānu vai jebkuru citu uzņēmuma viedokli, kas ir pārsūtīts jebkurai personai, izņemot to, ka 

šie termini neietver faksu vai e-pastu gadījumus, kad fakss vai e-pasts nosūtīts: (a) personai 

ar tās iepriekšēju uzaicinājumu vai atļauju; vai (b) jebkurai personai ar kuru biznesa 

partnerim ir izveidojušās biznesa vai personiskas attiecības. Termins "izveidotas biznesa vai 

personiskās attiecības” nozīmē iepriekšējas vai esošas attiecības, kas izveidojušās 

brīvprātīgi veicot divpusēju saziņu starp biznesa partneri un personu, pamatojoties uz: (a) 

personas pieprasījumu, pieteikumu, pirkumu vai darījumu attiecībā uz šī biznesa partnera 

piedāvātajiem produktiem; vai (b) personiskām vai ģimenes attiecībām, kuras neviena no 

personām nav iepriekš izbeigusi. 

 

h. Telemārketings: Biznesa partneriem jāievēro vietējie likumi, noteikumi vai priekšraksti par 

nevēlamu masu saziņu vai uzaicinājumu. Biznesa partneri nedrīkst izmantot telemārketingu 

savā Kyӓni biznesā. Termins "telemārketings" nozīmē viena vai vairāku tālruņa zvanu 

veikšanu fiziskai personai vai organizācijai, lai mudinātu iegādāties Kyӓni produktu vai 

vervētu viņus Kyӓni iespējai. "Aukstie zvani" potenciālajiem klientiem vai biznesa 

partneriem, kas reklamē Kyäni produktus vai Kyӓni iespēju ir telemārketings un ir aizliegts. 

 

Neskatoties uz iepriekš minēto, biznesa partneris var veikt tālruņa zvanu (-us) 

potenciālajam klientam vai biznesa partnerim ("potenciālis") šādās ierobežotās 

situācijās: 

 

1. Ja biznesa partneris ir izveidojis biznesa attiecības ar potenciāli. "Izveidotas 

biznesa attiecības" ir attiecības starp biznesa partneri un potenciāli, pamatojoties 

uz: 

 

2. Potenciālis iegādājies, īrējis vai nomājis preces vai pakalpojumus no biznesa 

partnera astoņpadsmit (18) mēnešu laikā pirms tālruņa zvana, kas veikts lai 

pamudinātu potenciāli iegādāties produktu vai pakalpojumu vai 

 

3. Finanšu darījums starp potenciāli un biznesa partneri astoņpadsmit (18) 

mēnešus tieši pirms šī zvana. 
 

4. Potenciāļa personisks pieprasījums vai pieteikums pēc biznesa partnera piedāvāto 

produktu vai pakalpojumu trīs (3) mēnešu laikā pirms šāda zvana datuma. 

 

5. Ja biznesa partneris saņem rakstisku un parakstītu atļauju no potenciāļa, kas biznesa 

partnerim atļauj veikt zvanu. Atļaujā ir jābūt norādītam tālruņa numuram (-iem), uz 

kuriem biznesa partnerim ir atļauts zvanīt. 

 

6. Biznesa partneri drīkst piezvanīt ģimenes locekļiem, personīgajiem draugiem un 

paziņām. "Paziņa" ir persona ar kuru biznesa partnerim ir vismaz nesenas tiešas 

attiecības (t.i. biznesa partneris nesen viņu personīgi satika). Tomēr ir jāpatur prātā, 

ka, ja biznesa partnerim ir ieradums kolekcionēt vizītkartes no visiem, ko viņš satiek 

un pēc tam viņiem piezvana, vietējie likumi to var uzskatīt par aizliegtu 

telemārketinga veidu. Tādejādi, ja biznesa partneri nodarbojas ar “paziņu” 

piesaistīšanu, tad viņi šādus zvanus var veikt neregulāri nevis katru dienu kā 

ieradums. 

 

Turklāt biznesa partneri neizmanto automātiskās tālruņa zvanu sistēmas savā Kyӓni 

biznesa darbībā. Termins "automātiska tālruņa numura sastādīšanas sistēma" nozīmē 

iekārtu, kas spēj: (a) glabāt vai producē tālruņa numurus, uz kuriem piezvanīt, izmantojot 

nejaušo vai secīgo numuru ģeneratoru; un b) izsaukt šādus numurus. 
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i. Biznesa partnera vietnes: Izņemot gadījumus, kas norādīti šajā sadaļā un sadaļā (j) zemāk, 

ja biznesa partneris vēlas izmantot tīmekļa lapu vai vietni sava Kyӓni biznesa 

popularizēšanai, neviens biznesa partneris nedrīkst patstāvīgi veidot vietni,kurā tiek izmantoti 

nosaukumi, logotipi vai Kyӓni produktu aprakstus vai citādi (tieši vai netieši) reklamē Kyӓni 

produktus vai Kyӓni iespēju. Visi attēli biznesa partnera vietnē ir no oficiālās lejuplādes 

sadaļas valstij, kas ir šī biznesa partnera dzīvesvietas valsts un vietnē skaidri norāda biznesa 

partnera vārdu, kontaktinformāciju un terminu “Kyӓni Independent Business Partner”. 

 

Valstu un vietējie likumi attiecībā uz internetu, tostarp reklāmas tīmekli, ir kompleksi. 

Biznesa partneru pārkāptie likumi var pakļaut Kyӓni iespējamām normatīvo aktu 

izpildes darbībām, kas varētu apdraudēt uzņēmumu un visus biznesa partneru 

biznesus. 

 

Attiecīgi Kyӓni stingri mudina visus biznesa partnerus izmantot uzņēmuma 

pašreplikācijas vietni. Šīs tīmekļa vietnes ir izstrādājis un uztur Kyӓni, lai nodrošinātu, 

ka tās atbilst visām piemērojamajām tiesību jomām. 

 

Kyӓni var atļaut biznesa partnerim izveidot savu vietni, ja vien ir izpildīti noteikti 

nosacījumi. Tie ietver: 

 
 

(i) Biznesa partnerim pirms savas vietnes izveides ir jāiesniedz rakstisks pieprasījums 

autorizēt neatkarīgu vietni. Autorizācijas pieprasījumi jānosūta atbilstības 

departamentam. Autorizācija neatkarīgai vietnei ir tikai un vienīgi Kyӓni ieskats.  

(ii) Turklāt biznesa partneris sedz jebkuras juridiskas pārskatīšanas izmaksas, 

kas nepieciešamas biznesa partnera neatkarīgajai vietnei. 

Gadījumā, ja Kyӓni secina, ka piedāvātā neatkarīgā vietne nav pieņemama, tā informēs 

biznesa partneri, ka vietnē ir jāveic izmaiņas un, ka apstiprinājuma apliecinājums tiks apturēts 

līdz šādu izmaiņu izpildei. Neviens biznesa partneris nedrīkst atvērt savu neatkarīgo vietni 

pieejamu sabiedrībai, kamēr nav saņēmis rakstisku Kyӓni apstiprinājumu. 

Autorizētajā tīmekļa vietnē nedrīkst veikt izmaiņas vai modifikācijas, ievērojot šādus 

nosacījumus: 

 

Gadījumā, ja biznesa partneris vēlas mainīt iepriekš autorizētu tīmekļa vietni, viņam ir 

jāiesniedz neatkarīgas tīmekļa vietnes modificēšanas pieprasījums un maksa par izmaiņām 

ir 80 EUR. Modifikācijas pieprasījumā ir īpaši jānorāda visas izmaiņas vai papildinājumi, ko 

biznesa partneris vēlas veikt. Izmaiņas nedrīkst publicēt tīmekļa vietnē, kamēr biznesa 

partneris nesaņem Kyӓni rakstisku apstiprinājumu. 

 

j. Biznesa partnera tīmekļa vietnes un pārdošana tiešsaitē: Biznesa partneri tiešsaitē var 

veikt tirdzniecību tikai ar biznesa partnera tīmekļa vietnes starpniecību, ja to ir apstiprinājis 

Kyӓni korporatīvais birojs. Jebkurš biznesa partneris, kuram piešķirta šāda atļauja, stingri 

ievēro sekojošus ierobežojumus: 

 

(1) Produktus nedrīkst pārdot par zemāku cenu kā pašlaik publicēto 

vairumtirdzniecības (biznesa partnera) cenu; 

(2) Biznesa partneri nedrīkst izveidot saiti uz tādu tiešsaistes vietni kā eBay, Amazon vai 

līdzīgu tiešsaistes mazumtirgotāju; 

(3) Biznesa partneri nedrīkst piedāvāt produktus pārdošanai nevienā valstī, kurā Kyӓni 

nav oficiāli atvērta. Valsts identificēšana kā oficiāli atvērta ir tikai un vienīgi Kyӓni pēc 

ieskatiem; 
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(4) Biznesa partneriem attiecīgajam tirgum jāizmanto apstiprināti uzņēmuma attēli un 

aktīvi, kas norādīti Atbalsta biroja lejupielāžu sadaļā. Attēlos nedrīkst veikt 

izmaiņas, izņemot to izmērus; 

(5) Biznesa partneri nedrīkst pārdot citus produktus atsevišķi vai kopā ar Kyӓni 

produktiem, ja vien Kyӓni iepriekš nav rakstiski apstiprinājis citādi. 

(6) URL, kopā ar kādu citu biznesa partnera unikālo identifikatoru, ir jāsatur frāze 

“kyanidist” vai “kyaniteam”. Ne produktu, ne valstu, ne tirgus vai teritorijas 

nosaukumus nedrīkst iekļaut URL bez iepriekšēji rakstiskas Kyäni atļaujas. 

Piemēram, URL www.wellnesskyanidist.com vai www.healthykyaniteam.com ir 

pieņemams. Vietrādis URL www.kyanigermany.com nav pieņemams.  

 

(7) Kyӓni, pēc saviem ieskatiem, patur tiesības pieņemt, noraidīt, apstiprināt vai atsaukt 

jebkuru piedāvāto biznesa partnera tīmekļa vietni.  

(8) Biznesa partneri nedrīkst izmantot nelikumīgus vai maldinošus līdzekļus, lai 

izveidotu priekšroku jebkuras meklētājprogrammas meklēšanas rezultātos.  

k. Reklāma meklētājprogrammās: Biznesa partneri var reklamēties interneta 

meklētājprogrammās, izmantojot Kyäni preču zīmes, ja viņi saņem iepriekšēju rakstisku 

Kyäni apstiprinājumu par reklāmas kampaņas detaļām, ieskaitot izmantojamos vārdus vai 

frāzes, galvenās lapas, uz kurām biznesa partneri vēlas novirzīt apmeklētājus. 

 

l. Domēna vārdi un e-pasta adreses: Biznesa partneri nedrīkst izmantot un mēģināt 

reģistrēt nevienu no Kyäni tirdzniecības nosaukumiem, preču zīmēm, pakalpojumu 

nosaukumiem un zīmēm, uzņēmuma nosaukumu vai to atvasinājumus interneta domēna 

vārdā. Biznesa partneri nedrīkst iekļaut vai mēģināt iekļaut nevienu no Kyäni tirdzniecības 

nosaukumiem, preču zīmēm, pakalpojumu nosaukumiem un zīmēm, uzņēmuma 

nosaukumu vai jebkādu to atvasinājumu nevienā elektroniskā pasta adresē. 

(1) Jebkurā e-pasta adresē, kurā tiek izmantots Kyäni nosaukums, jāietver “Kyänidist” 

vai “Kyäniteam” un kāds cits identifikators. Piemēram, 

johndoe.Kyänidist@gmail.com vai johndoe.kyäniteam@gmail.com  

(2) Ja e-pasta adresē ir iekļauts “Kyänidist” vai “Kyäniteam”, tad e-pasta adreses 

parakstā ir jābūt iekļautam arī biznesa partnera vārdam un vārdiem “Kyäni 

Independent Business Partner” vai “Kyäni Independent Business Partner Team”. 

 

m. Sociālo mēdiju konti: Ja Kyӓni ir paredzēts izmantot sociālajos medijos, tad visiem 

lietotājvārdiem, kuros ir Kyӓni, jābūt “Kyänidist” vai “Kyäniteam”. Citas variācijas netiek 

pieņemtas. Lietotājvārdos nedrīkst būt tikai Kyӓni vai Kyӓni produkta vai tirdzniecības 

nosaukums, piemēram, “Sunrise”, “Sunset”, “PayGate Accumulator” utt. Turklāt biznesa 

partnerim kopā ar vārdiem jānorāda sava biznesa partnera nosaukums “Kyӓni 

Independent Business Partner” vai “Kyäni Independent Business Partner Team”. Visiem 

sociālo mediju kontā ievietotajiem attēliem, kas attiecas uz Kyӓni produktiem, jābūt oficiāli 

apstiprinātiem Kyӓni attēliem un aktīviem, kas iegūti Atbalsta birojā. 

 

n. Vizītkartes: Visās vizītkartēs jābūt Kyӓni neatkarīgā biznesa partnera logotipam. Biznesa 

partnera vizītkartē nav atsauces vai satura, kas pamatoti maldinātu personu, kura saņem šo 

vizītkarti, ka biznesa partneris ir Kyӓni darbinieks. Ja biznesa partneris izvēlas savu rangu 

publicēt vizītkartē, jebkuram šādam pakāpes apzīmējumam jābūt precīzam. 

 

o. Preču zīmes un autortiesības: Kyӓni neatļauj nevienai personai, tostarp Kyӓni biznesa 

partnerim, izmantot savus tirdzniecības nosaukumus, preču zīmes, dizainus vai simbolus 
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bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas. Biznesa partneri nedrīkst izveidot pārdošanai vai 

izplatīšanai ierakstītus uzņēmuma pasākumus un runas bez rakstiskas Kyӓni atļaujas; tāpat 

biznesa partneri arī nedrīkst reproducēt pārdošanai vai personīgai lietošanai uzņēmuma 

ražotu audio vai video lentu prezentāciju ierakstus. 

 

p. Plašsaziņas līdzekļi un plašsaziņas līdzekļu pieprasījumi: Biznesa partneri nedrīkst 

mēģināt atbildēt uz plašsaziņas līdzekļu jautājumiem par Kyӓni vai tā produktiem vai 

attiecībā uz Kyӓni saistībā ar savu neatkarīgo Kyӓni biznesu. Visi pieprasījumi no jebkura 

veida plašsaziņas līdzekļiem, kas jebkādā ziņā ir saistīti ar Kyӓni, nekavējoties jānosūta 

Kyäni sabiedrisko attiecību nodaļai. Šī politika ir paredzēta, lai nodrošinātu, ka sabiedrībai 

tiek sniegta precīza un konsekventa informācija, kā arī pienācīgs publiskais tēls. 

  

q. Bonusa pirkšana: "Bonusa pirkšana" sevī ietver: {a) fizisku vai juridisku personu 

sponsorēšanu, tiem nezinot un / vai aizpildot Neatkarīgu biznesa partneru pieteikumu un 

līgumu no šīm personām vai organizācijām; {b) fiziskas vai juridiskas personas krāpnieciska 

sponsorēšana vai reģistrēšana par biznesa partneri vai klientu; {c) neeksistējošu personu 

vai organizāciju kā biznesa partneru vai klientu sponsorēšana vai tās mēģinājums 

{"fantomi"); vai {d) kredītkartes izmantošanu biznesa partnera vai klienta vārdā vai arī 

biznesa partnera vai klienta vārdā, kad biznesa partneris vai klients nav šīs kredītkartes 

konta īpašnieks. Bonusa pirkšana ir būtisks šo Politiku un procedūru pārkāpums, un tā ir 

stingri un absolūti aizliegta. 
 

r. Biznesa vienības: Korporācija, partnerība vai trests (kopā šajā sadaļā saukti par "Biznesa 

vienību") var pieteikties par Kyäni biznesa partneri, iesniedzot savu dibināšanas sertifikātu, 

partnerības līgumu vai tresta dokumentus un visus atbilstošos valdības dokumentus, kas 

apliecina biznesa esamību (šie dokumenti kopā tiek saukti par "Vienības dokumentiem") 

Kyäni, kopā ar pareizi aizpildītu biznesa vienības reģistrācijas veidlapu. Ja biznesa partneris 

tiek sponsorēts tiešsaistē, tad vienības dokumenti un biznesa vienības reģistrācijas veidlapa 

jāiesniedz Kyäni 30 dienu laikā pēc sponsorēšanas tiešsaistē. Kyäni bizness var mainīt savu 

statusu pie tā paša sponsora no indivīda uz partnerību, korporāciju vai trestu vai no viena 

veida uzņēmuma uz citu, taču tam būs jāievēro parastais īpašumtiesību maiņas process. 

Biznesa vienību reģistrācijas veidlapa jāparaksta visiem akcionāriem, partneriem vai 

pilnvarotajiem. Uzņēmuma dalībnieki ir solidāri atbildīgi par jebkādām parādsaistībām vai 

citiem pienākumiem pret Kyäni. Biznesa vienības izmaiņas nevar izmantot, lai apietu 

ģenealoģijas vai īpašumtiesību maiņas noteikumus. 

 

s. Izmaiņas Kyӓni biznesā: Katram biznesa partnerim nekavējoties jāinformē Kyӓni par visām 

izmaiņām informācijā, kas iekļauta viņa biznesa partnera pieteikumā un līgumā, iesniedzot 

rakstisku pieprasījumu, pareizi izpildītu biznesa partnera pieteikumu un līgumu ar pareizu 

informāciju un atbilstošu apliecinošu dokumentāciju. 

 

t. Izmaiņas ģenealoģijā: Lai aizsargātu visu mārketinga organizāciju integritāti un visu 

biznesa partneru ieguldīto darbu, Kyäni stingri atrunā no izmaiņām ģenealoģijā. Koku vai 

struktūru integritātes saglabāšana ir kritiska katra biznesa partnera un mārketinga 

organizācijas panākumu gūšanai. Attiecīgi Kyäni biznesa pārvietošana no viena 

augstākstāvoša sponsora pie cita ir reti atļauta.  

 

Pieprasījumi par ģenealoģijas maiņu jāiesniedz rakstiski biznesa partneru departamentam un 

tajos jāiekļauj pārvietošanas iemesls. Pārvietošana iespējama tikai sekojošos divos (2) 

gadījumos: 

 

(i) Gadījumos, kas saistīti ar krāpniecisku pamudināšanu vai neētisku sponsorēšanu, 

biznesa partneris var pieprasīt, lai viņš tiktu pārvietots uz citu organizāciju, kopā ar 

visu tā mārketinga organizāciju. Visi pārvietošanas pieprasījumi par krāpniecisku 
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sponsorēšanas praksi tiek izvērtēti katrā gadījumā atsevišķi. 

 

(ii) Biznesa partneris, kurš vēlas pārvietošanu, iesniedz pareizi aizpildītu un pilnībā 

izpildītu ģenealoģijas izmaiņu veidlapu, kas ietver visu ietekmēto augšējās līnijas 

biznesa partneru rakstisku apstiprinājumu. Ja augšējās līnijas biznesa partneris 

neatbild uz apstiprinājuma pieprasījumu trīsdesmit dienu laikā, atbildes nesniegšana 

tiek uzskatīta par piekrišanu ierosinātajai pārvietošanai. Ģenealoģijas izmaiņas ir 

atļautas tikai pirmajās 30 dienās pēc reģistrācijas. Izmaiņas pēc šī datuma nav 

atļautas. Zemāk esošie biznesa partneri tiks pārvietoti kopā ar pārvietoto biznesa 

partneri, ja vien nav norādīts citādi. Biznesa partneru pārvietošanai tiek dotas 

trīsdesmit (30) dienas pēc tam, kad Kyäni ir saņēmusi Ģenealoģijas izmaiņu 

veidlapas, lai apstrādātu un pārbaudītu izmaiņu pieprasījumus. Pārvietošanai 

pirmajās 10 dienās ir īpaši nosacījumi, kad ģenealoģijas formas maiņa nav 

nepieciešama. Šajā laikā sponsors no savas e-pasta adreses var nosūtīt Kyäni 

klientu apkalpošanas centram. Pēc 10 dienām ir nepieciešama veidlapa. 

 

Iesniedzot nepilnīgu, maldinošu, izmainītu vai krāpniecisku dokumentu, piesakoties ĢI, 

dokumenta iesniedzēja biznesa partnera pieprasījums un disciplinārā darbība var tikt 

noraidīta. 

 
 

u. Neautorizētas pretenzijas un darbības 

 
1. Atlīdzība: Biznesa partneris ir pilnībā atbildīgs par visiem saviem mutiskajiem un 

rakstiskajiem paziņojumiem, kas izteikti attiecībā uz Kyӓni produktiem un Atlīdzības 

plānu un, kas nav skaidri ietverti oficiālajos Kyӓni materiālos. Biznesa partneri piekrīt 

atlīdzināt Kyӓni un Kyäni direktoriem, amatpersonām, darbiniekiem un aģentiem, 

noņemot no tiem jebkādu atbildību, ieskaitot spriedumus, civiltiesiskos sodus, 

naudas atmaksu, advokātu honorārus, tiesas izdevumus vai zaudētos darījumus, 

kas radušies Kyӓni sakarā ar biznesa partnera nesankcionētas pārstāvības vai 

rīcības. Šis nosacījums paliek spēkā arī pēc Neatkarīgā biznesa partnera Līguma 

izbeigšanas. 

 

2. Pretenzija par precēm: Pretenzijas (ieskaitot personiskas atsauksmes) par jebkuru 

Kyӓni piedāvāto produktu terapeitiskajām, ārstnieciskajām vai labvēlīgajām īpašībām 

nedrīkst tikt izvirzītas, izņemot tās, kas iekļautas oficiālajā Kyӓni literatūrā, ja tās 

piemērojamas pārdošanas galamērķa valstij. Neviens biznesa partneris nedrīkst 

apgalvot, ka Kyӓni produkti ir noderīgi, lai ārstētu, diagnosticētu, mazinātu vai 

novērstu kādas slimības. Šādus apgalvojumus var uztvert kā medicīniskus vai zāļu 

apgalvojumus. Šādi apgalvojumi it ne tikai Kyӓni politikas pārkāpums, bet arī ir 

potenciāli bīstami un var pārkāpt dažādus nacionālos un vietējos likumus.  

 
3. Prasījums ienākumiem:  Savā entuziasmā daži biznesa partneri, sponsorējot 

potenciālos biznesa partnerus, dažkārt izjūt vēlmi dalīties ienākumu informācijā vai 

apliecinājumos, lai parādītu tīkla mārketinga būtisko spēku. Tas nav efektīvs veids, 

jo jaunie biznesa partneri var ātri vien vilties, ja viņu rezultāti nav tik ievērojami vai tik 

ātri, kādus citi ir sasnieguši. Kyӓni mēs esam pārliecināti, ka ienākumu potenciāls 

Kyӓni ir pietiekami liels, lai būtu ļoti pievilcīgs, neatklājot citu ienākumus. Turklāt 

valstu un vietējie likumi bieži regulē vai pat aizliedz noteikta veida ienākumu 

informāciju un atsauksmes, ko sniedz personas, kas nodarbojas ar tīkla mārketingu. 

Kaut arī biznesa partneri var uzskatīt, ka ir izdevīgi izrādīt ieņēmumu kopijas vai 

atklāt savu vai citu cilvēku ienākumus, tomēr šādai pieejai ir juridiskas sekas, kas var 

negatīvi ietekmēt Kyӓni, kā arī biznesa partneri, kas iesniedz prasību, ja vien 
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atbilstoša, likumā noteiktā informācija tiek atklāta vienlaikus ar ienākumu 

pieprasījumu vai ienākumu atspoguļojumu. Tā kā Kyӓni biznesa partneriem nav 

datu, kas nepieciešami, lai izpildītu likumīgās prasības ienākumu pieprasījumu 

iesniegšanai, biznesa partneris, prezentējot vai apspriežot potenciālajam biznesa 

partnerim Kyӓni iespēju vai Atlīdzības plānu, nedrīkst veikt ienākumu prognozes, 

ienākumu prasības vai arī atklāt savus ienākumus Kyӓni (ieskaitot ieņēmumu 

parādīšanu, izmaksu kopijas, bankas izrakstus vai nodokļu uzskaiti). Hipotētiski 

ienākumu piemēri, kas tiek izmantoti, lai izskaidrotu Atlīdzības plānu, kura pamatā ir 

tikai matemātiskas prognozes, var sastādīt potenciālajiem biznesa partneriem, ja 

vien biznesa partneris, kurš izmanto šādus hipotētiskus piemērus (1), potenciālajam 

(-iem) biznesa partnerim (-iem) skaidri norāda, ka šādi ienākumi ir hipotētiski; un (2) 

katram potenciālajam biznesa partnerim nodrošina aktuālo Kyäni oficiālās ienākumu 

paziņošanas izziņas kopiju. 

 

 

4. Komerciālas tirdzniecības vietas: Kyӓni stingri iesaka savus produktus pārdot, 

sazinoties starp cilvēkiem. Lai saglabātu Kyӓni zīmola vērtību un palīdzētu 

nodrošināt sava biznesa partneru bāzes taisnīguma standartu, biznesa partneri bez 

iepriekšējas rakstiskas uzņēmuma atļaujas nedrīkst izstādīt vai pārdot Kyӓni 

produktus vai literatūru mazumtirdzniecības vai pakalpojumu iestādēs, izņemot 

gadījumus, kas noteikti šeit. Kyӓni atļaus biznesa partneriem izteikt lūgumu un veikt 

pārdošanu mazumtirdzniecības vai pakalpojumu iestādēs, ja vien uzņēmums ir: (1) 

neatkarīgs vietējs mazumtirdzniecības uzņēmums un nav valsts, reģionāla vai valsts 

mēroga tidzniecības ķēdes vienība vai 2) veselības aprūpes praktizētāja kabinets. 

Kyӓni atļaus biznesa partneriem izteikt lūgumu un veikt komerciālu pārdošanu pēc 

iepriekšēja rakstiska uzņēmuma apstiprinājuma. Šo Politiku un procedūru termins 

"komerciāla pārdošana" nozīmē: a) Kyӓni produktu pārdošanu vienā pasūtījumā, 

kas ir vienāds vai pārsniedz EUR 800 un b) trešai personai, kas plāno pārdot 

produktus gala patērētājam.  

 

5. Tirdzniecības izstādes, ekspozīcijas un citi pārdošanas forumi: Biznesa partneri drīkst 

demostrēt un / vai pārdot Kyӓni produktus tirdzniecības izstādēs un profesionālajās 

ekspozīcijās. Biznesa partneriem, pirms veikt depozīta iemaksu pasākuma 

organizētājam, rakstiski jāsazinās ar Biznesa partneru apkalpošanas centru, lai 

saņemtu nosacītu apstiprinājumu, jo Kyäni politika ir atļaut dalību tikai vienam Kyӓni 

biznesam pasākumā. Galīgais apstiprinājums tiks piešķirts pirmajam biznesa 

partnerim, kurš iesniedz oficiālu pasākuma sludinājumu, biznesa partnera un 

pasākuma organizātoru parakstīta līguma kopiju un kvīti, kurā norādīts, ka ir 

samaksāts depozits par stendu. Apstiprinājums tiek piešķirts vienam konkrētam 

pasākumam. Visi pieprasījumi dalībai nākamajos pasākumos no jauna ir jāiesniedz 

Biznesa partneru apkalpošanas centrā. Lai saglabātu savu vērtīgo zīmolu, Kyӓni 

patur tiesības atteikt atļauju piedalīties jebkurās aktivitātēs, kuras tā neuzskata par 

piemērotu savu produktu vai Kyӓni iespēju reklamēšanai. Apstiprinājums netiks 

piešķirts apmaiņas pasākumā, garāžu izpārdošanā, krāmu tirgiem vai lauksaimnieku 

tirgiem, jo šie notikumi neveicina profesionālo tēlu, ko Kyӓni vēlas attēlot Biznesa 

partneru departamentā. Lai saglabātu savu vērtīgo zīmolu, Kyӓni turklāt patur 

tiesības atteikt atļauju piedalīties jebkurās funkcijās, kuras tā neuzskata par 

piemērotu forumu savu produktu vai Kyӓni iespēju reklamēšanai.  

 

6. Cenas, kas nav dempinga: Biznesa partneris pārdot Kyӓni produktus par cenu, 

kas ir publicētā biznesa partnera vairumtirdzniecības cena, kā norādīts Kyӓni 

tīmekļa vietnē pārdošanas dienā. 
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v. Interešu konflikts 
 

1. Neoficiāls lūgums: Kyӓni biznesa partneri var piedalīties citos tiešās pārdošanas vai 

tīkla mārketinga vai daudzpakāpju mārketinga pasākumos ("tīkla mārketings"), kas 

saistīti ar produktiem, kas nav Kyӓni produkti, ja viņi to vēlas. Tomēr, ja biznesa 

partneris izvēlas piedalīties citā tīkla mārketinga iespējā, tad lai izvairītos no interešu 

konfliktiem un ievērotu lojalitāti, biznesa partneriem ir aizliegts veikt neatļautu 

vervēšanu, kas ietver: 

 

Šī līguma darbības laikā jebkura Kyӓni klienta vai biznesa partnera vervēšana vai 

sponsorēšana vai mēģinājums tos savervēt vai sponsorēt citiem tīkla mārketinga 

biznesa projektiem tieši vai ar trešās puses starpniecību. Kas ietver, bet 

neaprobežojas ar citu tīkla mārketinga biznesa pasākumu prezentēšanu vai 

palīdzēšanu jebkuram Kyӓni klientam vai biznesa partnerim vai arī netieši vai 

nepārprotama jebkura Kyӓni klienta vai biznesa partnera mudināšana pievienoties 

citiem biznesiem. Tā kā pastāv ļoti liela varbūtība, ka konflikti radīsies, ja biznesa 

partneris vada divas tīkla mārketinga programmas, tad biznesa partnera pienākums 

ir vispirms noteikt, vai potenciālis ir Kyӓni klients vai biznesa partneris, pirms to 

reģistrēt vai sponsorēt citā tīkla mārketinga biznesā; 

 

Sešus mēnešus pēc biznesa partnera līguma laušanas, bijušais biznesa partneris 

nedrīkst rekrutēt nevienu Kyӓni biznesa partneri vai klientu cita tīkla mārketinga 

programmai; 
 

Jebkāda veida cita tīkla mārketinga biznesa literatūras, ierakstu vai reklāmas 

materiālu ražošana vai piedāvāšana, ko biznesa partneris vai jebkura trešā 

persona izmanto, lai rekrutētu Kyӓni klientus vai biznesa partnerus šim biznesam; 

 

Jebkuru konkurējošu produktu, kas nav Kyӓni produkti, pārdošana, piedāvāšana 

pārdošanai vai reklamēšana Kyӓni klientiem vai biznesa partneriem. Jebkurš 

produkts, kas ietilpst tajā pašā kategorijā kā Kyӓni produkts, tiek uzskatīts par 

konkurējošu; piemēram; jebkurš uztura bagātinātājs ir tajā pašā kategorijā kā Kyäni 

uztura bagātinātāji un tāpēc tas ir konkurējošs produkts neatkarīgi no izmaksu, 

kvalitātes, sastāvdaļu vai uzturvielu satura atšķirībām; 

 

Kyӓni produktu piedāvāšanu vai Kyӓni Atlīdzības plāna reklamēšanu paralēli 

produktiem, kas nav Kyӓni produkti, biznesa plāns, iespēja vai stimuls; vai 

Jebkuru produktu, kas nav Kyӓni produkti, biznesa plāns, iespēja vai atbalsta 

piedāvāšana jebkurā Kyӓni sanāksmē, seminārā, atklāšanā, konferencē vai citā 

Kyӓni svinībās vai tūlīt pēc šāda notikuma. 

 

2. Struktūras darbības pārskati: Struktūras darbības pārskati ir pieejami tikai biznesa 

partneriem un tos var apskatīt Kyäni oficiālajā vietnē. Piekļuve struktūras darbības 

pārskatiem tiešsaistē ir aizsargāta ar paroli. Visi struktūras darbību pārskati un tajos 

ietvertā informācija ir konfidenciāla un veido Kyӓni piederošo informāciju un 

komercnoslēpumus. Struktūras darbības pārskati tiek nodoti biznesa partneriem ar 

vislielāko konfidencialitāti un tie ir pieejami biznesa partneriem tikai ar mērķi palīdzēt 

tiem sadarboties ar attiecīgajām stuktūras organizācijām sava Kyӓni biznesa 

attīstībai. Biznesa partneriem jāizmanto savi struktūras darbības pārskati, lai 

palīdzētu, motivētu un apmācītu savas struktūras biznesa partnerus. Partneri, kas 

rada parādus starp tiem 
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(i) Tieši vai netieši izpauž jebkādu informāciju, kas ietverta jebkurā 

struktūras darbības pārskatā, jebkurai trešajai pusei; 

(ii) Tieši vai netieši izpaust savu paroli vai citu lietotāja piekļuves kodu savas 

struktūras darbības pārskatam; 

(iii) Izmantot šo informāciju, lai konkurētu ar Kyӓni vai jebkādiem citiem 

mērķiem, nevis tikai sava Kyӓni biznesa veicināšanai; 

(iv) Rekrutē vai piesaista jebkuru Kyӓni biznesa partneri vai klientu, kas norādīts 

jebkurā pārskatā, vai jebkādā veidā mēģināt ietekmēt vai mudināt jebkuru 

Kyӓni biznesa partneri vai priviliģēto klientu mainīt viņu biznesa attiecības ar 

Kyӓni; vai 

(v) izmantot vai atklāt jebkurai personai, partnerībai, asociācijai, korporācijai vai 

citai vienībai jebkādu informāciju, kas ietverta kādā struktūras darbības 

pārskatā. 

Pēc uzņēmuma pieprasījuma, jebkurš esošais vai bijušais biznesa partneris atdos 

uzņēmumam struktūras darbības pārskata oriģinālu un visas kopijas. 

w. Mērķauditorijas atlase pēc citiem tiešajiem pārdevējiem: Kyӓni nepiekrīt biznesa 

partneriem, kas speciāli vai apzināti balstās uz cita tiešās tirdzniecības uzņēmuma 

pārdošanas spēku, lai pārdotu Kyӓni produktus vai kļūtu par Kyӓni biznesa partneriem, kā arī 

Kyӓni nepiedalās cita tiešās tirdzniecības spēka biznesa partneru aicināšanā vai 

pārvilināšanā, lai pārkāptu viņu līgumu noteikumus ar citu uzņēmumu. Ja biznesa partneri 

iesaistās šādā darbībā, tad viņi uzņemas risku, ka otrs tiešās tirdzniecības uzņēmums var tos 

iesūdzēt tiesā. Ja pret biznesa partneri tiek ierosināta tiesas prāva, šķīrējties vai starpniecība, 

apgalvojot, ka tas ir iesaistījies neatbilstošā tā tirdzniecības personāla vai klientu vervēšanā, 

Kyӓni neapmaksās nevienu no biznesa partnera aizstāvības izmaksām vai honorāriem, kā arī 

Kyӓni neatlīdzinās biznesa partnerim par jebkuru spriedumu, stimulu vai izlīgumu. 

 

x. Savstarpēja rekrutēšana: Reāla vai mēģinājums savstarpēji rekrutēt ir stingri aizliegta. 

Savstarpēju rekrutēšanu definē kā indivīda vai organizācijas piesaiste, reģistrēšana vai 

sponsorēšana, kuram jau ir spēkā esošs klienta vai biznesa partnera līgums ar Kyӓni citā 

sponsorēšanas līnijā vai kurš ir noslēdzis šādu līgumu iepriekšējo divpadsmit kalendāro 

mēnešu laikā. Lai apietu šo politiku, ir aizliegts izmantot laulātā vai radinieka vārdu, 

tirdzniecības nosaukumus, DBA, pieņemtos vārdus, korporācijas, partnerattiecības, trestus, 

federālos ID numurus vai fiktīvus ID numurus. Biznesa partneri nedrīkst pazemot, diskreditēt 

un neslavas celšanai citus Kyӓni biznesa partnerus, mēģinot piesaistīt citu biznesa partneri 

kļūt par daļu no pirmā biznesa partnera mārketinga organizācijas. 

 

Ja tiek atklāta savstarpēja vervēšana, par to nekavējoties jāinformē Uzņēmums. Kyӓni var 

veikt disciplinārus pasākumus pret biznesa partneri, kurš mainīja struktūras un / vai tos 

biznesa partnerus, kuri iedrošināja vai piedalījās rekrutēšanā. Kyӓni var arī pārcelt visu vai 

daļu no pārkāpēju Biznesa partneriem uz tā sākotnējo struktūras organizāciju, ja Uzņēmums 

to uzskata par taisnīgu un iespējamu. Tomēr Kyӓni nav pienākuma pārvietot savstarpēji 

pieņemto biznesa partneru struktūras organizāciju un organizācijas galīgā izvēle paliek tikai 

Kyӓni ziņā. Biznesa partneri atsakās no visām pretenzijām un rīcības cēloņiem pret Kyӓni, 

kas izriet vai ir saistīti ar savstarpēji sponsorētā biznesa partnera struktūras organizācijas 

rīcību. 

 

y. Kļūdas vai jautājumi: Ja biznesa partnerim ir jautājumi vai šķiet, ka ir pieļautas kļūdas 

attiecībā uz komisijām, bonusiem, struktūras darbības pārskatu vai maksājumiem, tad 

biznesa partnerim par to ir jāpaziņo Kyӓni, 60 dienu laikā pēc iespējamās kļūdas vai 
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starpgadījuma. Kyӓni neatbildēs par kļūdām, nolaidību vai problēmām, par kurām Kyӓni nav 

ziņots 60 dienu laikā.  

 

z. Pārmērīgi krājumu pirkumi nav atļauti: Biznesa partneriem netiek prasīts pārmērīgs 

produktu vai pārdošanas palīglīdzekļu uzkrājums. Biznesa partneriem, kuri to dara, 

mazumtirdzniecības un mārketinga organizācijas izveide var būt nedaudz vienkāršāka, jo 

klientu pasūtījumu izpildei vai jauno biznesa partneru vajadzību apmierināšanai ir vajadzīgs 

mazāks laiks. Katram biznesa partnerim ir jāpieņem savs lēmums attiecībā uz šiem 

jautājumiem. Lai nodrošinātu, ka biznesa partneri naapgrūtina sevi ar pārmērīgu krājumu 

veidošanu, ko viņi nespēj pārdot, šādus krājumus var atdot Kyӓni pēc biznesa partneru 

atcelšanas saskaņā ar šeit aprakstītajiem noteikumiem. 

Kyӓni stingri aizliedz produktu pirkšanu nepamatotos apjomos, galvenokārt ar nolūku 

kvalificēties komisijām, bonusiem vai paaugstināšanai, saskaņā ar Kyӓni Atlīdzības plānu. 

Biznesa partneri mēneša laikā nedrīkst nopirkt vairāk krājumu, nekā viņi var saprātīgi 

pārdot vai patērēt, kā arī nedrīkst mudināt citus to darīt. Biznesa partneriem ir aizliegts 

mēnesī iegādāties produktus vairāk nekā 800 eiro vērtībā, ja vien viņi neapstiprina Kyӓni, 

ka viņiem ir gaidāmi mazumtirdzniecības pasūtījumi, kas pārsniedz šo summu vai arī viņi 

nesniedz Kyӓni citu rakstisku iemeslu, kāpēc šāds pirkums ir nepieciešams. 

 

aa. Apstiprināšana no valsts administrācijas puses: Ne vietējās, ne valsts pārvaldes 

aģentūras, ne valsts amatpersonas neapstiprina tiešās pārdošanas vai tīkla mārketinga 

uzņēmumus vai programmas. Tāpēc biznesa partneri neapliecina, ka jebkāda valsts 

aģentūra vai amatpersona ir “apstiprinājusi” vai kā citādi sankcionējusi Kyӓni vai tā 

Atlīdzības plānu. 

 

bb. Identifikācija: Visiem biznesa partneriem līgumā un pieteikumā vai kopā ar tiem ir jānorāda 

pieprasītais identifikācijas – personas kods vai nodokļu maksātāja numurs. Pievienojoties, 

uzņēmums piešķir biznesa partnerim unikālu biznesa partnera identifikācijas numuru, pēc 

kura tas tiks identificēts. Šis numurs tiks izmantots pasūtījumu veikšanai, komisiju un bonusu 

izsekošanai. 

 

cc. Ienākuma nodokļi: Katru gadu Kyӓni iesniedz tādas nodokļu un informācijas veidlapas vai 

deklarācijas, kādas ir likumīgi jāiesniedz attiecīgajām valdības struktūrām vai aģentūrām. 

Katrs biznesa partneris ir atbildīgs par visu nodokļu samaksu, kas attiecināmi uz visiem 

ienākumiem, ko tas guvis kā neatkarīgs biznesa partneris. 

 

dd. Neatkarīgā darbuzņēmēja status: Biznesa partneri ir neatkarīgi darbuzņēmēji. Līgums starp 

Kyӓni un tā biznesa partneriem nerada darba devēja / darbinieka attiecības, aģentūru, 

partnerattiecības vai kopuzņēmumu starp uzņēmumu un biznesa partneri, kā arī šīs 

attiecības neietver franšīzes iegādi vai biznesa iespēju pirkšanu. Biznesa partnerim nav 

pilnvaru (tiešas vai netiešas) saistīt uzņēmumu ar jebkādām saistībām. Katrs biznesa 

partneris nosaka savus pārdošanas mērķus, stundas un metodes, kā arī citus biznesa 

partnera neatkarīgā biznesa darbības veidus, izņemot gadījumus, kad to var ierobežot 

darījuma partnera līgumsaistības un piemērojamie likumi. 

 

Kyӓni nosaukums un citi Kyӓni pieņemtie nosaukumi ir Kyӓni tirdzniecības nosaukumi, preču 

zīmes un pakalpojumu zīmes. Šīs zīmes ir ļoti vērtīgas Kyӓni un nodotas Biznesa partneriem 

lietošanai tikai skaidri pilnvarotā veidā. Aizliegts attiecināt Kyӓni nosaukumu uz visiem tiem 

priekšmetiem, kurus uzņēmums neražo, izņemot šādus gadījumus: 

 

Biznesa partnera vārds Neatkarīgais Kyӓni biznesa partneris 

 

Visi biznesa partneri tālruņu kataloga baltajās vai dzeltenajās lappusēs var, kopā ar savu 

vārdu norādīt "Neatkarīgs Kyӓni biznesa partneris". Neviens biznesa partneris nedrīkst 
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izvietot tālruņu katalogu displeja reklāmas, izmantojot Kyäni vārdu vai logotipu. Biznesa 

partneri nedrīkst atbildēt uz tālruni, sakot "Kyäni", "Kyӓni korporācija" vai kā citādi, kas 

mudinātu zvanītāju domāt, ka tā zvans ir nokļuvis Kyӓni korporatīvajos birojos. 

 

ee. Apdrošināšana, kas sedz uzņēmējdarbības: Kyӓni nenodrošina apdrošināšanas 

segumu jūsu neatkarīgai uzņēmējdarbībai. Biznesa partneri var vēlēties noorganizēt sava 

uzņēmuma apdrošināšanas segumu, ja viņi to uzskata par piemērotu. 

 

ff. Produkta atbildības segums: Kyӓni uztur apdrošināšanu, lai aizsargātu uzņēmumu un 

biznesa partnerus no prasībām par produktu atbildību, izmantojot “Pārdevēju 

apstiprināšana”, kas attiecināta arī uz Neatkarīgajiem biznesa partneriem, kamēr viņi tirgo 

Kyӓni produktus saskaņā ar uzņēmuma politikām un piemērojamajiem likumiem un 

noteikumiem. Kyäni produkta atbildības politika neattiecas uz prasījumiem vai darbībām, kas 

rodas biznesa partnera nepareizas rīcības dēļ produktu mārketingā vai citu riska faktoru dēļ, 

kas saistīti ar biznesa partnera neatkarīgo uzņēmējdarbību. 

 

gg. Starptautiskais mārketings: Biznesa partneri ir pilnvaroti pārdot Kyӓni produktus un reģistrēt 

klientus vai sponsorēt biznesa partnerus tikai tajās valstīs, kurās Kyӓni ir atļauts veikt 

uzņēmējdarbību, kā norādīts oficiālajā uzņēmuma literatūrā. Valstīs, kurās Kyӓni ir atļāvusi 

pārdošanas un biznesa partneru darbības, biznesa partneri ievēro īpašos Kyӓni noteikumus 

attiecībā uz šo valsti. Šādi noteikumi dažādās valstīs var atšķirties un biznesa partneriem ir 

pienākums zināt attiecīgos noteikumus valstīs un vietās, kur viņi plāno veikt uzņēmējdarbību. 

Katrai valstij raksturīgu informāciju laiku pa laikam var sniegt kā šo politiku un procedūru 

papildinājumu, kas attiecas uz šo valsti. 

 

hh. Likumu, rīkojumu un ētikas standartu ievērošana: Daudzās kopienās ir likumi, kas regulē 

konkrētus mājuzņēmumus. Vairumā gadījumu šie noteikumi nav piemērojami biznesa 

partneriem viņu uzņēmējdarbības rakstura dēļ. Tomēr biznesa partneriem ir jāievēro likumi, 

kas uz tiem attiecas. Ja valdības amatpersona vai aģentūra paziņo biznesa partnerim, ka uz 

viņu attiecas rīkojums, biznesa partnerim vajadzētu atbildēt pieklājīgi un sadarboties; 

attiecīgā gadījumā biznesa partneris tiek aicināts nosūtīt rīkojuma kopiju Kyӓni atbilstības 

departamentam. 

 

Biznesa partneris visos darījumos ar patērētājiem ievēro Eiropas tiešās pārdošanas 

rīcības kodeksu. 

ii. Nepilngadīgie: Neviena persona, kas savā valstī vai dzīvesvietas valstī tiek atzīta par 

nepilngadīgu, nedrīkst būt Kyӓni biznesa partneris. Biznesa partneri nedrīkst sponsorēt un 

pieņemt darbā nepilngadīgos Kyӓni programmā. 

jj. Mājsaimniecību locekļu vai ar to saistīto personu darbības: Ja kāds no biznesa partnera 

tiešās mājsaimniecības locekļiem iesaistās kādā darbībā, kas, ja to veiktu biznesa partneris, 

pārkāptu kādu no līguma noteikumiem, šāda darbība tiks uzskatīta par biznesa partnera 

pārkāpumu un Kyӓni var veikt disciplinārus pasākumus pret biznesa partneri. Līdzīgi, ja kāda 

persona, kas jebkādā veidā ir saistīta ar korporāciju, partnerattiecībām, trestu vai citu 

organizāciju (kopā "saistīta persona") pārkāpj Līgumu, tad šāda darbība (-s) tiks uzskatīta par 

pārkāpumu un Kyӓni var veikt disciplinārus pasākumus pret to. 

 

kk. Aizliegts pārpakot un atkārtoti marķēt: Biznesa partneri nekādā veidā nedrīkst pārpakot, 

pārmarķēt, uzpildīt vai mainīt etiķetes uz Kyӓni produktiem, informāciju, materiālos vai 

programmās. Kyӓni produkti ir jāpārdod tikai to oriģinālajos iepakojumos: atkārtota 

marķēšana vai pārsaiņošana biznesa partnerus var saukt pie kriminālatbildības vai 

civiltiesiskās atbildības, īpaši, ja tiek nodarīts kaitējums īpašumam vai citai personai. 
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ll. Pieprasījumi pēc grāmatvedības dokumentiem: Jebkuram biznesa partnera 

pieprasījumam pēc rēķinu, lietojumprogrammu, struktūras darbības pārskatu vai citu 

grāmatvedības dokumentu kopijām būs jāmaksā EUR 0,80 par lapu un par katru 

eksemplāru, lai segtu pasta sūtījumus un laiku, kas nepieciešams failu izpētei un 

grāmatvedības dokumentu kopiju sagatavošanai. 

 

mm. Kyӓni biznesa pārdošana, nodošana vai pārņemšana: Lai arī Kyӓni bizness ir privāts, 

neatkarīgi pārvaldīts bizness, tā pārdošanai, nodošanai vai pārņemšanai ir noteikti 

ierobežojumi. Ja biznesa partneris vēlas pārdot / nodot savu Kyӓni biznesu, ir jāievēro 

šekojoši kritēriji: 

 

1. Esošās sponsorēšanas līnijas aizsardzība vienmēr jāsaglabā tā, lai Kyӓni bizness 

turpinātu darboties šajā sponsorēšanas līnijā. 

2. Par visiem darījumiem jāmaksā administratīvā maksa EUR 200 apmērā. 

3. Pirms Kyӓni var pabeigt un apstiprināt pārdošanas, nodošanas vai pārņemšanas 

faktu, ir jāpilda visas parāda saistības, kuras biznesa partneris ir noslēdzis ar Kyӓni. 

4. Lai varētu pārdot, nodot vai piešķirt Kyӓni biznesu, pārdošanas partnerim jābūt 

labā stāvoklī un nepārkāpjot nevienu no Līguma noteikumiem. 

 

Kyӓni, vienīgajam, ir tiesības pieņemt vai noraidīt visus pārdošanas darījumus. 
 

5. Pilnīgi izpildot pirkšanas un pārdošanas līgumu un jauno Neatkarīgā biznesa 

partnera līgumu, pusēm tā kopijas jāiesniedz Kyäni Biznesa partneru apkalpošanas 

nodaļai pārskatīšanai un apstiprināšanai. Kyӓni patur tiesības pieprasīt papildu 

dokumentāciju, kas var būt nepieciešama, lai analizētu darījumu starp pircēju un 

pārdevēju. Kyäni biznesa partneru pakalpojumu nodaļa pēc saviem ieskatiem 

apstiprinās vai noraidīs pārdošanu, nodošanu vai pārņemšanu 30 dienu laikā pēc 

visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas no abām pusēm. 

6. Ja jaunais (-ie) īpašnieks (-i) būs korporācija, trests, partnerattiecības vai jebkura cita 

veida uzņēmējdarbības vienība, tad nepieciešams dibināšanas sertifikātu, 

partnerības līgumu vai trasta dokumentus un visus atbilstošos dokumentus, kas 

apliecina uzņēmējdarbības esamību nosūtīt Kyäni, pirms jebkādu izmaiņu 

izskatīšanas vai apstiprināšanas. 

7. Īpašumtiesību izmaiņas nevar izmantot, lai apietu noteikumus, kas reglamentē 

ģenealoģijas izmaiņas. 

  

Ja puses nespēj iegūt Kyäni apstiprinājumu darījumam, nodošana var tikt anulēta pēc Kyäni 

izvēles. Ja Kyäni apstiprinās nodošanu, esošā Kyäni biznesa pircējs uzņemsies pārdevēja 

biznesa partnera saistības un stāvokli. Biznesa partneris, kurš pārdod savu Kyäni biznesu, 

nav tiesīgs atkārtoti reģistrēties kā Kyäni biznesa partneris vismaz divpadsmit pilnu kalendāro 

mēnešu laikā pēc pārdošanas fakta. Kyäni biznesa pārdošana vai nodošana nevar izraisīt 

izmaiņas izvietošanas vai sponsorēšanas līnijā. 

 

nn. Kyӓni biznesa: Kyӓni biznesa partneri dažreiz savus Kyӓni biznesus veic kā vīra un sievas 

partnerattiecības, regulāras partnerattiecības, korporācijas vai tresti. Laikā, kad laulība var 

beigties ar šķiršanos vai sabiedrība, partnerattiecības vai trests (pēdējās trīs vienības šeit 

kopā tiek sauktas par "vienībām") var izirst, ir jāveic pasākumi, lai nodrošinātu, ka jebkura 

biznesa nodalīšana vai sadalīšana ir paveikta, lai negatīvi neietekmētu citas biznesa 

intereses un ienākumus virs vai zem sponsorēšanas līnijas. Ja sadalītās puses nespēj 

nodrošināt citu biznesa partneru un biznesa intereses, Kyӓni vienpusēji izbeigs Neatkarīgā 

biznesa partnera Līgumu. 

 

 Laulības šķiršanas vai biznesa izbeigšanas laikā pusēm jāizvēlas viena no šīm darbības 
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metodēm: 

 

1. Viena no pusēm, ar otras piekrišanu, var turpināt veikt Kyӓni biznesu saskaņā ar 

rakstisku norīkojumu, saskaņā ar kuru laulātais, akcionāri, partneri vai pilnvarnieki, 

kas atsakās no sava statusa, pilnvaro Kyӓni rīkoties tieši un vienīgi ar otru laulāto vai 

trešo personu – kā paliekošo akcionāru, partneri vai pilnvarnieku. 

2. Puses var arī turpināt kopīgo Kyӓni biznesu un Kyӓni samaksātā kompensācija, 

kas tiks izmaksāta uz biznesa partneru vārda vai uz sadalīto vienību, ja puses var 

savstarpēji patstāvīgi vienoties.  

3. Ja puses nevar savstarpēji vienoties par to, kā sadalīt biznesu laulības šķiršanas vai 

likvidācijas laikā, Kyӓni izturas pret biznesu saskaņā ar status quo, kāds pastāvēja 

pirms šķiršanās vai likvidācijas pieteikuma iesniegšanas. 

 

Nekādā gadījumā netiks sadalīta šķirto laulāto struktūra vai biznesa vienība. Tāpat Kyӓni 

nekādā gadījumā nedalīs komisijas naudu un bonusus starp šķirtajiem laulātajiem vai 

struktūras locekļiem. Kyӓni atzīs tikai vienu struktūras organizāciju un katram komisijas 

ciklam izmaksās tikai vienu komisijas izmaksu katram Kyӓni biznesam. Komisijas izmaksas 

vienmēr izsniedz tai pašai personai vai vienībai. Gadījumā, ja laulības šķiršanas vai 

likvidācijas procesa puses nespēj atrisināt strīdu par komisijas nodošanu un biznesa 

īpašumtiesībām, Neatkarīgā biznesa partnera Līgums tiks piespiedu kārtā atcelts.  

 

Ja bijušais laulātais vai bijušais radniecīgais uzņēmums ir pilnībā atteicies no visām tiesībām 

uz savu sākotnējo Kyӓni biznesu, tad viņi var brīvi sponsorēt to jebkuram izvēlētam 

sponsoram, ja vien tas atbilst šeit noteiktajām gaidīšanas perioda prasībām. Tomēr šādā 

gadījumā bijušajam laulātajam vai partnerim nav tiesību ne uz kādiem biznesa partneriem 

bijušajā organizācijā, ne uz kādiem bijušajiem mazumtirdzniecības klientiem. Viņiem jaunais 

bizness jāattīsta tāpat kā jebkuram citam jaunam biznesa partnerim. 

oo. Sponsorēšana: Visiem aktīviem biznesa partneriem, kuriem ir laba reputācija, ir tiesības 

sponsorēt un reģistrēt citus Kyӓni. Katram potenciālajam klientam vai biznesa partnerim ir 

galīgās tiesības izvēlēties savu sponsoru. Ja divi biznesa partneri apgalvo, ka ir tā paša 

jaunā biznesa partnera vai klienta sponsori, tad Kyӓni pieteikumu, kas ir saņemts kā 

pirmais, uzskata par izšķirošu. Turklāt Kyӓni patur tiesības atteikt reģistrāciju valstīs vai 

teritorijās, kur uzņēmums nav oficiāli atvērts. 

 

pp. Sakraušana: Termins "sakraušana" ietver: (a) nespēju nosūtīt Kyӓni vai Neatkarīga 

biznesa partnera pieteikumu un līgumu, to aizturēšana ilgāk nekā 72 stundas pēc to 

izpildes; (b) neatkarīgu biznesa partneru pieteikumu un līgumu izvietošana vai 

manipulēšana ar mērķi maksimāli palielināt atlīdzību saskaņā ar Kyäni atlīdzības plānu; vai 

c) finansiālas palīdzības sniegšana jaunajiem biznesa partneriem, lai maksimāli palielinātu 

atlīdzību saskaņā ar Kyäni Atlīdzības plānu. 

Sakraušana ir būtisks šo Politiku un procedūru pārkāpums un tā ir stingri un absolūti 

aizliegta. 

 

qq. Mantošana: Pēc biznesa partnera nāves viņa bizness var tikt nodots viņa mantiniekiem. 

Saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem uzņēmumam jāiesniedz atbilstoša juridiskā 

dokumentācija, lai pārliecinātos, ka biznesa pārņemšana ir pareiza. Attiecīgi biznesa 

partnerim jākonsultējas ar advokātu, lai palīdzētu viņam sagatavot testamentu vai citu 

testamenta aktu, kā to prasa vietējie tiesību akti. Ikreiz, kad Kyӓni bizness tiek nodots ar 

testamentu vai citu testamentu procesu, kā noteikts vietējos tiesību aktos, saņēmējs iegūst 

tiesības saņemt visus mirušā biznesa partnera mārketinga organizācijas bonusus un 

komisijas maksas, ja ir izpildīta šāda kvalifikācija. Pēctecim (-čiem): 

 

1) Jānoformē jauns Neatkarīgā biznesa partnera līgums; 
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2) Jāievēro Līguma noteikumi un nosacījumi; un 

 
3) Jāatbilst visām mirušā biznesa partnera statusa kvalifikācijām.  

 
Bonuss un komisijas par Kyӓni biznesu, kas nodots saskaņā ar šo sadaļu, tiks izmaksāti 

vienā maksājumā tieši mantiniekam. Mantiniekam ir Kyӓni jānorāda reģistrācijas adrese, uz 

kuru tiks nosūtīti visi bonusi un komisijas. Ja bizness tiek novēlēts kopīgiem mantiniekiem, 

tad viņiem jāveido biznesa vienība, lai turpinātu biznesa partnerību. 

 

rr. Pārņemšana, ja biznesa partneris kļūst darbnespējīgs: Lai darbotos Kyӓni biznesā, 

kas pārņemts biznesa partnera nespējības rezultātā, pēctecim Kyӓni jāiesniedz: 1) 

notariāli apstiprināta aizbildņa vai pilnvarnieka iecelšanas kopija; (2) notariāli apstiprināta 

tiesas rīkojuma vai citas dokumentācijas kopija, kā prasīts vietējos tiesību aktos, kas 

nosaka tiesību pārņēmēja tiesības pārvaldīt Kyӓni biznesu; un (3) aizpildīts Neatkarīga 

biznesa partnera Līgums, ko izpildījis pilnvarnieks.  

 

4. BIZNESA PARTNERU ATBILDĪBA 
 

a. Izmaiņas kontaktinformācijā: Lai nodrošinātu savlaicīgu produktu, atbalsta materiālu un 

komisijas izmaksu piegādi, ir ļoti svarīgi, lai Kyäni faili būtu aktuāli. Biznesa partneriem ir 

jāatjaunina adreses (ieskaitot e-pasta adreses) un tālruņa numurs. To var izdarīt biznesa 

partnera atbalsta birojā vai alternatīvi, nosūtot nepieciešamos labojumus klientu 

apkalpošanas centram. Lai garantētu pareizu pasūtījumu piegādi, visas izmaiņas jāsaņem 

vismaz divas nedēļas pirms adreses vai tālruņa numura maiņas. 

  

b. Nepārtraukta apmācība: Lai gūtu panākumus ar Kyӓni iespēju, jebkuram biznesa 

partnerim, kurš sponsorē citu biznesa partneri Kyӓni, jāveic godprātīga palīdzības un 

apmācības funkcija, lai nodrošinātu, ka viņa vai viņas struktūra pareizi darbojas savā Kyӓni 

biznesā. Biznesa partneriem vajadzētu pastāvīgi kontaktēties un sazināties ar biznesa 

partneriem viņu struktūras organizācijās. Šādu kontaktu un saziņas piemēri var būt, bet 

neaprobežojoties ar tiem: biļeteni, rakstiska saziņa, personiskas tikšanās, kontakti pa tālruni, 

balss pasts, elektroniskais pasts un struktūras biznesa partneru pavadīšana uz Kyӓni 

sanāksmēm, apmācības sesijām un citas funkcijas. Augšējās līnijas biznesa partneriem arī 

jācenšas motivēt un apmācīt jaunos biznesa partnerus par Kyӓni par produktiem, efektīvām 

pārdošanas metodēm, Kyӓni Atlīdzības plānu, atbilstību uzņēmuma politikām un procedūrām 

un vietējo tiesību aktu ievērošanai. Biznesa partneriem jāuzrauga biznesa partneri savas 

struktūras organizācijās, lai nodrošinātu, ka struktūras biznesa partneri neizvirza nepareizus 

produktus vai biznesu un neizdara nelikumīgu vai neatbilstošu rīcību. Pēc pieprasījuma 

katram biznesa partnerim vajadzētu būt iespējai iesniegt dokumentētus pierādījumus Kyӓni 

par viņa vai viņas pašreizējo sponsora pienākumu izpildi. 

 

c. Pastāvīgie pārdošanas pienākumi: Neatkarīgi no sponsorēšanas līmeņa, veiksmīgi 

biznesa partneri izjūt pastāvīgu pienākumu turpināt personīgu pārdošanu, meklējot jaunus 

klientus un apkalpojot savus esošos klientus. 

 

d. Nenoniecināšana: Kyӓni vēlas saviem Neatkarīgajiem biznesa partneriem nodrošināt 

labākos produktus, atlīdzības plānu un pakalpojumus nozarē. Attiecīgi konstruktīva kritika un 

komentāri ir apsveicami un tie rakstiski jāiesniedz Biznesa partneru apkalpošanas nodaļā. 

Atcerieties, ka, lai vislabāk kalpotu jums, mums ir jāsaņem atgriezeniskā saite no jums! Kaut 

arī Kyӓni atzinīgi vērtē konstruktīvu ieguldījumu, biznesa partneru negatīvie komentāri un 

piezīmes, kas šajā jomā izteikti par uzņēmumu, tā produktiem vai atlīdzības plānu, 

nedarbojas vienīgi kā citu Kyӓni biznesa partneru entuziasma mazināšana. Līdzīgi, kā 
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noniecināšana, konkurence rada negatīvu vidi, kas kaitē nozarei tādā veidā, kas galu galā 

var kaitēt arī Kyӓni. Šī iemesla dēļ un, lai rādītu pareizu piemēru savai struktūrai, biznesa 

partneriem nevajadzētu noniecināt uzņēmumu un tā produktus vai konkurentus un to 

produktus. Kyӓni patur tiesības rīkoties pret biznesa partneriem, kuru personīgā rīcība šajā 

sakarā izrādās traucējoša un kaitīga Kyӓni. 
 

e. Pretendentu nodrošināšana ar dokumentiem: Biznesa partneriem vajadzētu nodrošināt, lai 

personas, kuras viņi sponsorē un kuras vēlas kļūt par biznesa partneriem iepazītos ar 

Politikas un procedūru jaunāko versiju (vienmēr pieejama Kyӓni vietnē) un Atlīdzības plānu, 

pirms pretendents paraksta neatkarīga biznesa partnera līgumu. 

 

f. Ziņošana par Politikas pārkāpumu: Biznesa partneri, kuri novēro politikas pārkāpumu, ko 

izdarījis cits biznesa partneris, tiek aicināti iesniegt rakstisku ziņojumu par pārkāpumu tieši 

Kyӓni atbilstības departamenta uzmanībai. Ziņojumā jāiekļauj sīka informācija par 

incidentiem, piemēram, datumi, notikumu skaits, iesaistītās personas, kā arī visa papildu 

dokumentācija. 

 

5. PĀRDOŠANA 
 

a. Produktu pārdošana: Kyӓni Atlīdzības plāns ir balstīts uz Kyӓni produktu pārdošanu gala 

patērētājiem. Biznesa partneriem ir jāpilda personīgās un struktūras organizācijas 

mazumtirdzniecības prasības (kā arī jāpilda citi Līgumā noteiktie pienākumi), lai tie būtu 

tiesīgi saņemt bonusus, komisijas un paaugstinājumu augstākā sasniegumu līmenī. 

 

b. Cenas un teritorijas ierobežojumi: Biznesa partneri nedrīkst pārdot Kyӓni produktus par 

zemāku cenu nekā publicētā biznesa partnera vairumtirdzniecības cena. Biznesa partneri 

var pārdot Kyӓni produktus tikai valstīs, kuras Kyӓni oficiāli atzītas par atvērtām Kyӓni 

biznesam. 

c. Pārdošanas kvītis: Kyӓni mudina visus biznesa partnerus pārdošanas laikā saviem 

mazumtirdzniecības klientiem izsniegt divas oficiālas Kyӓni pārdošanas kvīts kopijas. Šīs 

kvītis sevī iekļauj klientu apmierinātības garantiju Kyӓni produktiem un paziņojumu par 

patērētāju aizsardzību, ja to paredz vietējie tiesību akti. Biznesa partneru tiešo un priviliģēto 

pirkumu dokumentāciju uzskaiti uzturēs Kyӓni. Biznesa partneriem divu gadu laikā jāsaglabā 

visas mazumtirdzniecības kvītis un pēc uzņēmuma pieprasījuma jāiesniedz tās Kyӓni. Turklāt 

biznesa partneriem ir jāatceras saglabāt ierakstus, kas saistīti ar biznesa partneru 

darījumiem, lai tie atbilstu vietējiem tiesību aktiem attiecībā uz to neatkarīgajiem 

uzņēmumiem (piemēram, lai izveidotu dokumentu par ienākumiem un izdevumiem, lai 

atbalstītu biznesa partnera nodokļu saistības). 

 

Ja pārdošana ir kvalificējama kā "pārdošana" no durvīm līdz durvīm ", biznesa partneriem ir 

jānodrošina, lai jebkura kvīts atbilstu vietējo tiesību aktu prasībām. Piemēram, dažās 

jurisdikcijās katrā pārdošanas kvītī (ar divām kopijām) jābūt šādai informācijai: pircējam): 

(1) Darījuma datums; 

 

(2) Datums, līdz kuram pircējs var paziņot par atcelšanu; un  

 
(3) Pārdevēja/ biznesa partnera vārds, uzvārds un adrese. 

 

6. BONUSI UN KOMISIJAS 
 

a. Kvalifikācija bonusiem un komisijām: Bonusa un komisijas kvalifikācija: Lai pretendētu 

uz bonusiem un komisijām, biznesa partnerim jābūt aktīvam un jāievēro Līguma 

nosacījumus. Kamēr Biznesa partneris ievēro Līguma nosacījumus, Kyӓni maksā komisiju 
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šim biznesa partnerim saskaņā ar Atlīdzības plānu. Minimālā summa, kuru Kyӓni izmaksā ir 

sākot no 20 eiro (Payoneer - 30eiro). Ja Biznesa partnera bonusu un komisijas summa 

nepārsniedz 20 eiro (Payoneer 30 eiro), tad tā tiks uzkrāta līdz sasniegs 20 eiro (Payoneer - 

30 eiro). Maksājums tiks veikts, kolīdz būs sasniegta minimālā izmaksas summa 20 eiro 

(Payoneer - 30eiro). Maksājumu politikas par bonusiem un komisijām valūtās, kas nav ASV 

dolārs, laiku pa laikam nosaka uzņēmums. Bonusi un komisijas tiks aprēķinātas un 

izmaksas veiktas katra mēneša piecpadsmitajā datumā vai pirms tā.  

 

b. Korekcijas izmaksātajos bonusos un komisijās: Biznesa partneri saņem bonusus un 

komisijas, pamatojoties uz faktisko produktu pārdošanu gala patērētājiem. Kad produkts tiek 

atgriezts Kyӓni, lai saņemtu atmaksu vai arī uzņēmums to atpērk, bonusi un komisijas, kas 

attiecināmas uz atgriezto vai iegādāto (-ajiem) produktu (-iem), tiks atskaitītas tajā mēnesī, 

kurā tiek piešķirta kompensācija un turpinās katru nākamo apmaksas periodu līdz komisija no 

biznesa partneriem, kuri saņēma bonusus vai komisijas, par atmaksāto produktu pārdošanu 

tiek atgūta. Gadījumā, ja kāds šāds biznesa partneris izbeidz savu Neatkarīgā biznesa 

partnera Līgumu un, ja uzņēmums vēl nav pilnībā atguvis bonusus vai komisijas par atgriezto 

produktu bonusus vai komisijas naudas summu, atlikušo atlikumu var atskaitīt no jebkuras 

summas, kas ir parādā biznesa partnerim, ar kuru izbeigta sadarbība. 

 

c. Neizmantotais kredīts: Klientiem vai biznesa partneriem, kuriem kontā ir kredīts, kas ir 

jāizmanto sešu mēnešu laikā no kredīta izsniegšanas dienas. Ja kredīts sešu mēnešu laikā 

nav izmantots, tad Kyӓni katru mēnesi cenšas paziņot par to biznesa partnerim vai klientam, 

nosūtot rakstisku paziņojumu uz pēdējo zināmo adresi, informējot darījuma partneri vai 

klientu par kredītu. Katru paziņojums maksā 8,00 eiro. Šī maksa tiek ieturēta no biznesa 

partnera vai klienta kredīta konta. 

 

d. Struktūras darbības pārskats: Visa informācija, ko Kyӓni sniedz tiešsaistē, struktūras 

darbības pārskatos, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar personīgo un grupu pārdošanas 

apjomu (vai jebkuru tā daļu), struktūras sponsorēšanas darbību un citu informāciju, 

domājams, ir precīza un uzticama. Tomēr dažādu faktoru dēļ, ieskaitot cilvēka un 

mehānisma kļūdu raksturīgo iespēju; pasūtījumu precizitāte, pilnīgums un savlaicīgums; 

kredītkaršu un elektronisko maksājumu atteikums, atgrieztās preces, kredītkaršu un 

elektronisko maksājumu atgriešana, Kyӓni vai citas personas, kas veido vai pārsūta 

informāciju, negarantē informāciju. 

 

e. Garantijas: VISA INFORMĀCIJA PAR APJOMU (KĀ APRAKSTĪTS KYÄNI ATLĪDZĪBAS 

PLĀNĀ) TIEK SNIEGTA "TĀDA, KĀDA TĀ IR", BEZ JEBKĀDAS TIEŠAS VAI NETIEŠAS 

GARANTIJAS VAI JEBKĀDA VEIDA PĀRSTĀVĪBAS. JO ĪPAŠI, BET BEZ 

IEROBEŽOJUMIEM, NAV GARANTIJU PAR PĀRDOŠANAS, PIEMĒROTĪBU 

NOTEIKTAI LIETOŠANAI, PĀRKĀPUMU. 

 

CIK VIEN PILNĪBĀ PIEĻAUJAMS SASKAŅĀ AR PIEMĒROJAMIEM TIESĪBU AKTIEM, 

KYÄNI UN / VAI CITAS PERSONAS, KAS VEIDO VAI PĀRRAIDA INFORMĀCIJU, 

NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEBŪS ATBILDĪGAS NEVIENAM BIZNESA PARTNERIM VAI 

JEBKURAM CITAM PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, IZRIETOŠIEM, NEJAUŠIEM, ĪPAŠIEM VAI 

SODA ZAUDĒJUMIEM, KAS RODAS AR INFORMĀCIJAS IZMANTOŠANU VAI PIEKĻUVI 

TAI (IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR ZAUDĒTO PEĻŅU, BONUSIEM VAI 

KOMISIJĀM, IESPĒJU ZAUDĒŠANU UN ZAUDĒJUMIEM, KAS VAR RASTIES 

INFORMĀCIJAS NEPRECIZITĀTES, NEPILNĪBAS, NEĒRTĪBAS, KAVĒŠANĀS VAI 

INFORMĀCIJAS IZMANTOŠANAS ZAUDĒŠANAS DĒĻ), PAT JA KYÄNI VAI CITĀM 

PERSONĀM, KAS VEIDO VAI PĀRSŪTA INFORMĀCIJU, IR JĀINFORMĒ PAR ŠĀDU 

ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU. PILNĪGĀ APJOMĀ, KO PIEĻAUJ LIKUMS, KYÄNI VAI CITAS 

PERSONAS, KAS VEIDO VAI NODOD INFORMĀCIJU, NEUZŅEMAS ATBILDĪBU VAI 
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ATBILDĪBU NE PRET JUMS, NE PRET KĀDU CITU SASKAŅĀ AR JEBKĀDU DELIKTU, 

LĪGUMU, NOLAIDĪBU, STINGRU ATBILDĪBU, ATBILDĪBU PAR PRODUKTIEM VAI CITU 

TEORIJU ATTIECĪBĀ UZ JEBKURU PRIEKŠMETU ŠĪ LĪGUMA VAI AR TO SAISTĪTO 

NOTEIKUMU UN NOSACĪJUMU PRASĪBAS. 

 

Piekļuve Kyäni tiešsaistes un tālruņa informācijas pakalpojumiem un to izmantošana ir jūsu 

pašu risks. Visa informācija jums tiek sniegta “tāda, kāda tā ir”. Ja jūs neapmierina 

informācija, tad jūsu vienīgais un ekskluzīvais līdzeklis ir pārtraukt Kyäni tiešsaistes un 

tālruņa informācijas pakalpojumu izmantošanu un piekļuvi tiem. 

 

7. PRODUKTA GARANTIJAS, ATGRIEŠANA UN KRĀJUMU ATPIRKŠANA 
 

a. Produktu apmierinātības garantija KLIENTIEM 

 

Kyӓni piedāvā simtprocentīgi (100%) trīsdesmit (30) dienu ilgu naudas atmaksas 

garantiju (atskaitot piegādes izmaksas) visiem klientu iegādātajiem produktiem. 

Klientiem visi izlietotie un neizmantotie produkti ir jāatgriež Kyӓni. Kyäni izplatīšanas 

centrs apstrādās visas preču atgriešanas un atmaksas procedūras trīsdesmit dienu 

laikā pēc produkta saņemšanas. 

 

Klientiem Eiropas Savienībā ir četrpadsmit darba dienas, lai atteiktos no līguma bez 

soda naudas (izņemot preces atgriešanas izmaksas) un nepamatojot nevienu iemeslu 

saskaņā ar Eiropas Savienības likumiem par attālinātu pārdošanu. 

 

Izņemot atteikuma tiesības saskaņā ar tieši iepriekšējo punktu, uz Potato Pak 

produktiem neattiecas naudas atmaksas apmierināšanas garantija. 

 

Visi produkti ir jāsaņem 14 dienu laikā pēc tam, kad klients ir paziņojis Kyӓni par 

nodomu atgriezt produktus. 

b. BIZNESA PARTNERA krājumu atgriešana 

 
Biznesa partneriem ir 14 kalendārās dienas pēc Neatkarīgā biznesa partnera Līguma spēkā 

stāšanās dienas, no kuras atteikties bez soda un nepamatojot iemeslu, ja darījumu partneris 

rakstiski informē Kyäni par šādu lēmumu atteikties pirms termiņa beigām. 

 

Neatkarīga biznesa partnera Līguma labprātīgas izbeigšanas vai atcelšanas gadījumā 

saskaņā ar šā panta iepriekšējo punktu vai saskaņā ar šī panta 11.c punktu Kyäni atpirks no 

biznesa partnera jebkuru biznesa partnera pašlaik tirgojamā krājuma daļu, kuru biznesa 

partneris iegādājās no Kyäni iepriekšējos divpadsmit mēnešus. Atpirkšanas cena ir 90 

procentu apmērā no Biznesa partnera samaksātās pirkuma cenas. Izmaksas, kas 

samaksātas par produktu nosūtīšanu biznesa partnerim un produktu atdošanu Kyäni, sedz 

biznesa partneris un netiek atmaksātas. Kyäni nepirks to biznesa partneru krājumus, kuru 

darbība ir pārtraukta tiesvedības dēļ. 

 

Līguma vajadzībām krājumi, uz kuriem attiecas atpirkšana, ietver visus uzņēmuma 

ražotos produktus, reklāmas materiālus, sākuma pakas vai citus pārdošanas 

palīglīdzekļus, kurus biznesa partneris iegādājies no Kyäni. Tas neietver nevienu Potato 

Pak produktu. 

 

Šīs sadaļas atpirkšanas noteikumi neattiecas uz krājumiem, kas pašlaik nav pārdošanai 

paredzētie krājumi. Pašlaik pārdošanā esošajā krājumā neietilpst krājumi, kuru derīguma 

termiņš ir beidzies, kuriem ir bojāts vai noņemts drošības aizdare, kas atvērts vai daļēji 

iztērēts, kuru uzņēmums ir pārtraucis ražot vai kam ir sezonāls raksturs vai arī īpašs 



Policies & Procedures-07.19-LV-EU 

20 

 

 

reklāmas produkts. 

 

Ja biznesa partneris nepieprasa produktus un vēlāk tie tiek atpirkti vai atmaksāti saskaņā ar 

šo līgumu (t.i., pasūtījums tika noraidīts, adrese vai tālruņa numurs bija nepareizs, 

neveiksmīga piegāde vai kāds cits iemesls), biznesa partnerim tiks iekasēta administratīvā 

maksa 16 EUR (+ PVN) apmērā un būs atbildīgs par izmaksām par produkta nosūtīšanu 

biznesa partnerim un produkta atgriešanu Kyäni. 

 

Biznesa partnerim visi produkti jānosūta Kyäni ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc Kyäni 

ieteikuma e-pasta saņemšanas par produktu atgriešanu. Biznesa partneris tomēr uzņemas 

zaudējumu risku, kamēr produkti tiek pārvadāti. 

 

8. STRĪDU RISINĀŠANA UN DISCIPLINĀRĀ PROCEDŪRA 
 

a. Disciplināras sankcijas: Līguma, ieskaitot šīs politikas un procedūras (ja piemērojamas), 

pārkāpšana vai jebkura nelikumīga, krāpnieciska, maldinoša vai neētiska biznesa partnera 

rīcība pēc Kyäni ieskatiem var izraisīt vienu vai vairākus no sekojošiem korektīvajiem 

pasākumiem, kas vajadzības gadījumā tiks uzskatītas par zaudējumu atlīdzību, kas radušies 

pārkāpjot līgumu, neatsakoties no citām Kyäni tiesībām, kas noteiktas Līgumā: 

 

(1) Rakstiska brīdinājuma vai aizrādījuma izteikšana; 

 
(2) Prasība biznesa partnerim nekavējoši veikt korektīvus pasākumus; 

 
(3) Naudas soda uzlikšana, ko var ieturēt no bonusu un komisiju izmaksām; 

 
(4) Viena vai vairāku bonusu vai komisiju izmaksu tiesību zaudēšana vai apturēšana; 

 
(5) Kyӓni var ieturēt no biznesa partnera visus vai daļu no tā bonusiem vai komisijām 

laikā, kad Kyӓni izmeklē jebkuru rīcību, kas varētu būt līguma pārkāpums. Ja Kyӓni 

nolemj lauzt līgumu tāpēc, ka biznesa partneris ir pārkāpis Līgumu vai piemērojamo 

likumus vai noteikumus, tad biznesa partneris nebūs tiesīgs saņemt komisijas vai 

izmaksas, kas tika aizturētas pirms faktiskās izbeigšanas; 

 

(6) Biznesa partnera tiesību uz produktu iegādi un / vai izmaksu saņemšanu 

apturēšana; 

(7) Līguma izbeigšana; 
 

(8) Jebkurš cits pasākums, kas nepārprotami atļauts kādā no Līguma noteikumiem vai 

ko Kyӓni uzskata par praktiski realizējamu un piemērotu, lai taisnīgi segtu kaitējumu, 

ko daļēji vai tikai izraisījusi biznesa partnera uzvedība vai nolaidība; 

(9) Iepriekš minētie pasākumi neizsmeļ Kyäni tiesības un nenozīmē, ka Kyӓni nevar 

sākt arī tiesvedību par naudas un / vai taisnīgu atlīdzību vai veikt citus 

pasākumus, kurus atļauj Līgums vai piemērojamie likumi. 

b. Aizvainojumi un sūdzības: Ja biznesa partnerim ir aizvainojums vai sūdzība pret citu 

biznesa partneri par jebkādu praksi vai rīcību saistībā ar viņu attiecīgajiem Kyӓni biznesiem, 

viņi tiek mudināti mēģināt atrisināt šo problēmu, veicot privātas diskusijas vienam ar otru. Ja 

tas ir neiespējami vai neveiksmīgi, sūdzības iesniedzējs biznesa partneris tiek aicināts 

apspriest problēmu ar savu sponsoru, kurš var izskatīt šo jautājumu un mēģināt to atrisināt, 

iespējams, izmantojot otras puses augšējā līnijas sponsora kā vidutāju. Par neatrisinātiem 

strīdiem var rakstveidā ziņot Uzņēmuma klientu apkalpošanas centram, kas galīgajai 

izskatīšanai un noteikšanai var lūgt palīdzību Strīdu risināšanas padomē. 
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c. Strīdu izšķiršanas padome: Strīdu izšķiršanas padome (SIP) sastāv no vienas vai vairākām 

kvalificētām personām, kuras izraudzījusies Kyӓni augstākā vadība. Strīdus izšķiršanas 

padomes sastāvs var mainīties jebkurā laikā. SIP mērķis ir: 

 

(1) Izskatīt apelācijas par visām Uzņēmuma veiktajām darbībām attiecībā uz 

iespējamu biznesa partneru pienākumu pārkāpumu; and 

(2) Pārskatīt jautājumus starp Kyӓni biznesa partneriem. Ja Klientu apkalpošanas 

centra ierosinātā atbilde vai izlīgums ir noraidīts vai jautājums citādi paliek 

neatrisināts, Strīdu risināšanas padome var pārbaudīt pierādījumus, pārdomāt un 

atbildēt uz atlikušajiem jautājumiem. 

Biznesa partneris var iesniegt rakstisku pieprasījumu veikt telefonisku vai klātienes 

pārskatīšanu septiņu darbadienu laikā no dienas, kad: (1) Kyӓni rakstiski paziņo par rīcību; 

vai (2) biznesa partneru pakalpojumu rakstisku lēmumu par strīdiem starp biznesa 

partneriem saskaņā ar 8.c sadaļu. Visai saziņai ar Kyӓni un biznesa partneri, kas meklē 

strīdu, jābūt rakstveidā. Tas, vai prasība tiek pieņemta izskatīšanai, ir SIP ziņā. Ja SIP piekrīt 

izskatīt lietu, tā plāno pārskatīšanu trīsdesmit (30) dienu laikā pēc biznesa partnera rakstiskā 

pieprasījuma saņemšanas. Visi pierādījumi (piemēram, dokumenti, eksponāti utt.), kurus 

biznesa partneris vēlas, lai SIP apsvērtu, jāiesniedz Kyӓni ne vēlāk kā septiņas darbdienas 

pirms pārskatīšanas dienas. Biznesa partneris sedz visus izdevumus, kas saistīti ar viņa vai 

viņa liecinieku piedalīšanos un to liecinieku piedalīšanos, kurus viņš vai viņa vēlas lai 

piedalītos pārskatīšanā. SIP lēmums būs galīgs un vairs netiks pārskatīts. Patlaban izskatot 

prasību SIP, Uzņēmums aktīvi iestājas pret jebkādiem biznesa partnera centieniem meklēt 

šķīrējtiesu vai jebkādus citus tiesiskās aizsardzības līdzekļus pret otru strīda pusi vai pusēm 

vai pret Kyӓni. 

 

d. Regulējošie tiesību akti un jurisdikcija: Neatkarīgā biznesa partnera Līgums starp biznesa 

partneri un Kyӓni ir noslēgts Aidahofolsā, Aidaho, Amerikas Savienotajās Valstīs, jo šī ir 

vieta, kur biznesa partneris iesniedza pieteikumu reģistrēties kā Kyӓni Neatkarīgais biznesa 

partneris un kur pieteikumu izskatīja un apstiprināja Kyӓni. Neatkarīgā biznesa partnera 

Līgumu reglamentē tikai Aidaho štata likumi un biznesa partneris piekrīt pakļauties vienīgi 

Aidaho štata tiesu jurisdikcijai, it īpaši Septītā tiesu apgabala rajona tiesai, kuras norises 

vieta ir Bonneville apgabalā, lai atrisinātu visas prasības vai ar to saistītās tiesvedības, lai 

interpretētu vai izpildītu Neatkarīgā biznesa partnera Līguma noteikumus. 

 

9. PASŪTĪJUMS 
 

a. Tiešie un priviliģētie klienti: Biznesa partneri tiek aicināti reklamēt Kyäni tiešo klientu 

programmu mazumtirdzniecības klientiem. Tiešo klientu programma ļauj 

mazumtirdzniecības klientiem iegādāties savus produktus tieši no Kyӓni. Klienti piezvana 

Kyӓni, lai veiktu pasūtījumus vai veic pasūtījumus tiešsaistē, kurus viņi var apmaksāt no 

savas kredītkartes. Kyӓni nosūtīs pasūtītos produktus tieši Klientam. Lai nodrošinātu, ka 

biznesa partneri saņem atbilstošu komisiju, klienti nedrīkst veikt pasūtījumu bez biznesa 

partnera ID numura. Pat efektīvāka par tiešo klientu programmu ir Kyäni priviliģēto klientu 

programma. Saskaņā ar priviliģēto klientu programmu indivīds var reģistrēties, lai iepriekš 

atlasīta Kyӓni produktu paka tiktu piegādāta uz viņa mājām automātiski katru mēnesi. Tas 

ne tikai vienkāršo pirkšanas procesu, bet arī ļauj klientam izmantot atlaides priviliģēto 

klientu cenām. 
 

b. Kyӓni produktu iegādes: Katram biznesa partnerim ir jāiegādājas savi produkti tieši no 

Kyӓni, lai tiktu piešķirts ar šo pirkumu saistītais personīgais pārdošanas apjoms. 

 

c. Vispārīgās pasūtījumu politikas: Veicot pasūtījumus pa pastu ar nederīgu vai nepareizu 
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maksājumu, Kyӓni var mēģināt sazināties ar biznesa partneri pa tālruni un / vai pastu, lai 

mēģinātu iegūt pareizu maksājumu. Kyӓni var arī mēģināt apstrādāt pasūtījumu vēl piecas 

reizes. Neveiksmīgi pasūtījumi netiks apstrādāti. C.O.D. pasūtījumi netiks pieņemti. Kyӓni 

neuztur minimālās pasūtījuma prasības. Pasūtījumus par produktiem un pārdošanas 

palīglīdzekļus var apvienot.  

 

d. Piegādes un neizpildīto pasūtījumu politika: Kyӓni parasti piegādā produktus piecu (5) 

dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas. Kyӓni nekavējoties nosūtīs pasūtītos 

produktus, kas pašlaik ir noliktavā. Pasūtītās preces, kas nav noliktavā, tiks pievietotas pie 

neizpildītiem pasūtījumiem un nosūtītas, kad Kyӓni saņems papildinājumu tām. Biznesa 

partneriem tiks iekasēta maksa un piešķirts personīgais pārdošanas apjoms par pasūtītajiem 

produktiem, ja vien rēķinā nebūs norādīts, ka produkts turpmāk nav pieejams. Kyӓni informēs 

biznesa partnerus un klientus, ja produkti tiek pievienotas pie neizpildītiem pasūtījumiem un 

nav paredzams, ka tās tiks piegādātas 30 dienu laikā no pasūtījuma veikšanas dienas. Tiks 

norādīts arī aptuvenais nosūtīšanas datums. Pēc pasūtījuma produktus var atcelt pēc klienta 

vai biznesa partnera pieprasījuma. Klienti un biznesa partneri var pieprasīt naudas 

atgriešanu, kredītu kontā vai produktu nomaiņu par atceltiem neizpildītiem pasūtījumiem. Ja 

tiek pieprasīta atmaksa, biznesa partnera personīgais pārdošanas apjoms tiek samazināts 

par atmaksas summu mēnesī, kurā tiek izsniegta atmaksa. 

 

e. Pasūtījuma apstiprinājums: Biznesa partnerim un / vai pasūtījuma saņēmējam jāapstiprina, 

ka saņemtais produkts atbilst nosūtīšanas rēķinā norādītajam produktam un ir bez 

bojājumiem. Ja trīsdesmit dienu laikā pēc sūtījuma saņemšanas netiek paziņots Kyӓni par 

jebkādām neatbilstībām vai bojājumiem sūtījumā, tad biznesa partneris ir atteicies no 

tiesībām pieprasīt labojumu. 

 

10. AMPAKSA UN PIEGĀDE 
 

a. Depozīts: Kyӓni neiesaka biznesa partneriem pieņemt naudu par pārdošanu personīgi no 

mazumtirdzniecības klienta, izņemot produkta piegādes laiku {piem. nepieņemiet naudu, 

gaidot nākotnes piegādes). 

b. Nepietiekami līdzekļi: Katra biznesa partnera pienākums ir nodrošināt, lai viņa vai viņas 

kontā būtu pieejami pietiekami līdzekļi vai kredīts, lai segtu ikmēneša regulāro pasūtījumu. 

Kyӓni nesazināsies ar biznesa partneriem par pasūtījumiem, kas atcelti nepietiekama naudas 

vai kredīta dēļ. Tas var izraisīt biznesa partnera nespēju izpildīt mēneša personīgā 

pārdošanas apjoma prasības. 

 

Kyӓni neveiks korekcijas pēc ikmēneša regulārajiem pasūtījumiem pēc kalendārā mēneša   

beigām. Piemērs: biznesa partnerim ir noteikts ikmēneša regulārais pasūtījums mēneša 25. 

datumam un kāda iemesla dēļ biznesa partnera kredītkarte tiek noraidīta. Biznesa partneris ir 

atbildīgs par sazināšanos ar Kyӓni un kredītkartes nodrošināšanu, no kuras tiks veikta 

apmaksa, lai ikmēneša regulārais pasūtījums tiktu ieskaitīts šajā mēnesī. 

 

Atgrieztās pakas: No biznesa partneriem par pakām, kas tiek atgrieztas Kyӓni nepareizi 

uzrādītas adreses, neveiksmīgiem piegādes mēģinājumiem, atgriešanu sūtītājam vai kāda cita 

iemesla dēļ, tiks iekasēta maksa par sūtījumu uz un no Kyӓni 16.00 eiro apmērā, kā arī PVN 

un apstrādes maksa. Šī maksa tiks segta, koriģējot šī biznesa partnera bonusu un komisijas 

maksu un / vai noņemot no kredītkartes (-ēm), kas iesniegta Kyӓni. 

 

c.  

d. Ierobežojumi trešo pušu kredītkaršu izmantošanai un konta piekļuves pārbaudei: Lai 

saglabātu Kyäni biznesa partneru neatkarību un uzņēmuma Atlīdzības plāna integritāti, Kyäni 

atturas no jebkādas vienošanās starp neatkarīgajiem biznesa partneriem, kas radītu 
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parādsaistības starp tiem. Biznesa partneriem ir skaidri aizliegts izmantot biznesa partnera 

kredītkarti vai atļaut debetus no biznesa partnera norēķinu konta, lai reģistrētu vai sponsorētu 

citus biznesa partnerus vai veikt pirkumus no uzņēmuma cita biznesa partnera vārdā.  

 

e. Pārdošanas, izmantošanas un pievienotās vērtības nodokļi: Izstrādājot Kyäni iespēju, 

viena no mūsu vadošajām filozofijām ir bijusi atbrīvot biznesa partnerus no, pēc iespējas 

vairāk, administratīviem, operatīviem un loģistikas uzdevumiem. To darot, biznesa partneri 

var brīvi koncentrēties uz tām darbībām, kas tieši ietekmē viņu ienākumus, proti, produktu 

pārdošanas un reģistrācijas darbībām. Šim nolūkam Kyäni cenšas atbrīvot biznesa 

partnerus no apgrūtinājumiem, kas saistīti ar pārdošanas, izmantošanas, preču un 

pakalpojumu un pievienotās vērtības nodokļu ("Patēriņa nodokļi") iekasēšanu un 

pārskaitīšanu, Patēriņa nodokļa pārskatu iesniegšanu un uzskaites uzturēšanu attiecībā uz 

Patēriņa nodokļiem. Neskatoties uz to, biznesa partneriem joprojām ir pienākums ievērot 

visus piemērojamos likumus un noteikumus jurisdikcijās, kurās biznesa partneri veic 

uzņēmējdarbību. Patēriņa nodokļi saskaņā ar likumu parasti ir jāmaksā ar nodokli 

apliekamās preces galalietotājam, tāpēc, kad vien iespējams, Kyäni centīsies iekasēt un 

pārskaitīt piemērojamos Patēriņa nodokļus Biznesa partnera vārdā vai kopā ar to. Biznesa 

partneriem ir jāsazinās ar Kyäni klientu apkalpošanas centru, ja viņiem ir kādi jautājumi par 

Kyäni darbību šajā sakarā. 

 

11. NEAKTIVITĀTE UN ATCELŠANA 
 

a. Anulēšanas sekas: Kamēr biznesa partneris ir aktīvs un ievēro Līguma noteikumus, kā arī 

šīs Politikas un procedūras, Kyӓni maksā komisijas biznesa partnerim saskaņā ar Atlīdzības 

plānu. Biznesa partnera bonusi un komisijas veido visu atlīdzību par biznesa partnera 

centieniem veidojot pārdošanas apjomus un visām darbības, kas saistītas ar pārdošanu 

(ieskaitot struktūras organizācijas veidošanu). Pēc biznesa partnera anulēšanas par 

neaktivitāti, kā aprakstīts šeit, vai pēc brīvprātīgas vai piespiedu Līguma anulēšanas, tostarp 

par Neatkarīgā biznesa partnera Līguma vai Politikas un procedūru pārkāpumu (visas šīs 

metodes kopā tiek dēvētas par "anulēts" vai "anulēšana"), bijušajam biznesa partnerim nav 

tiesību, īpašumtiesību, prasību vai interešu ne uz mārketinga organizāciju, kurā viņš vai viņa 

darbojās, ne uz kādiem pagātnes, tagadnes vai nākotnes Kyӓni komercnoslēpumiem vai 

citu īpašumtiesību informāciju vai jebkuru intelektuālo īpašumu vai jebkuru komisijas naudu 

vai bonusu no pārdošanas, ko organizācija radījusi pēc biznesa partnera atcelšanas. 

Biznesa partneris, kura Līgums ir anulēts, zaudē visas biznesa partnera tiesības. Tas ietver 

tiesības pārdot Kyӓni produktus un tiesības saņemt nākotnes komisijas, bonusus vai citus 

ienākumus, kas rodas no biznesa partnera bijušās struktūras pārdošanas un citām 

darbībām. Lai novērstu visas šaubas, anulēšanas gadījumā biznesa partneris piekrīt 

atteikties no visām tiesībām, kas viņam vai viņai var būt, tostarp, bet neaprobežojoties ar 

īpašuma tiesībām, komercnoslēpuma tiesībām, intelektuālā īpašuma tiesībām vai citādi, uz 

savu iepriekšējo pamatorganizāciju, mārketinga dati, finanšu dati vai kontaktinformācija, kas 

saistīta ar šo struktūras organizāciju vai jebkādiem bonusiem, komisijām vai citu atlīdzību, 

kas citādi varētu būt radusies no šīs struktūras organizācijas pārdošanas vai citām 

darbībām, ja biznesa partneris nebūtu anulēts.  
 

Bijušais biznesa partneris neuztver sevi kā Kyӓni biznesa partneri. Anulēts biznesa 

partneris saņem komisijas un bonusus tikai par pēdējo pilno atalgojuma periodu, kurā viņš 

vai viņa darbojās pirms anulēšanas (atskaitot visas summas, kas ieturētas lietas 

izskatīšanas laikā pirms piespiedu anulēšanas). 

b. Piespiedu anulēšana: Biznesa partneris, pārkāpjot kādu no Līguma nosacījumiem, ieskaitot 

jebkurus grozījumus, kurus Kyӓni var veikt pēc saviem ieskatiem, var izraisīt jebkuru no 

8.sadaļas a) apakšpunktā uzskaitītajām sankcijām, ieskaitot piespiedu viņa Neatkarīgā 
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biznesa partnera Līguma anulēšanu. Anulēšana stājas spēkā dienā, kad ziņojums vai 

paziņojums tiek nosūtīts uz biznesa partnera e-pastu vai fizisko adresi, kas norādīta viņa 

pieteikuma veidlapā. Dienā, kad rakstisks paziņojums ir nosūtīts uz biznesa partnera pēdējo 

zināmo adresi vai tad, kad biznesa partneris saņem faktisku paziņojumu par anulēšanu, 

atkarībā no tā, kas notiek vispirms.  

 

Turklāt Kyӓni var atcelt biznesa partnera kontu, ja divpadsmit mēnešu laikā nav veikti pirkumi 

 

c. Brīvprātīga anulēšana: Šī tīkla mārketinga plāna dalībniekam ir tiesības jebkurā laikā, 

neatkarīgi no iemesla, atsaukt savu dalību. Anulēšana tiek pieprasīta, izpildot biznesa 

partnera anulēšanas veidlapas prasības un aizpildot to, kā arī nosūtot aizpildīto veidlapu 

Kyӓni pa pastu vai kā skenētu dokumentu pa e-pastu vai faksu. Saņemot biznesa partnera 

anulēšanas veidlapu, Kyӓni apstrādās atcelšanu. 

 

d.  Neaktīva vai anulēta biznesa partnera atkārtotas reģistrācijas politika: Kyӓni biznesa 

partneris, kurš brīvprātīgi pārtrauc savu kā biznesa partnera status, var pieteikties atkārtotai 

reģistrācijai kā jauns biznesa partneris divpadsmit mēnešus pēc pārtraukšanas dienas. Ja 

kāds šāds biznesa partneris pārreģistrējas Kyӓni, tad biznesa partneris tiek reģistrēts kā 

jauns biznesa partneris, taču šāda atkārtota reģistrācija neietekmē jebkuru biznesa 

struktūru, kas pirms darbības izbeigšanas bija biznesa partnera pakļautībā. 

 

Kyӓni biznesa partneris, kurš nav bijis aktīvs, var tikt atcelts pēc Kyäni ieskatiem. Tomēr šāds 

biznesa partneris var vēlāk jebkurā laikā pieteikties uz atkārtotu reģistrāciju jebkurā pozīcijā. 

Izmaiņas neietekmē biznesa partnera struktūru un to nedrīkst pārvietot kopā ar biznesa 

partneri. Šajā politikā par neaktīvu biznesa partneri uzskata jebkuru biznesa partneri, kurš 

divpadsmit mēnešus pēc kārtas nav veicis nevienu pirkumu (izņemot automātisku ikgadēju 

atjaunošanu).  

 

Šī politika neattiecas uz Kyӓni biznesa partneri, kura Neatkarīgā biznesa partnera Līgumu 

Uzņēmums ir izbeidzis kāda iemesla dēļ. Jebkuram šādam biznesa partnerim, pirms viņš 

tiek atkārtoti reģistrēts, ir jāsaņem Kyӓni izpilddirektora apstiprinājums. 

 

12. TIESĪBAS GROZĪT 
 

Kyӓni patur tiesības, pec saviem ieskatiem, jebkurā laikā un jebkura iemesla dēļ grozīt 

Kyӓni Atlīdzības plānu, Neatkarīgā biznesa partnera Līgumu, kā arī šīs Politikas un 

procedūras. 

13. KYӒNI TIESĪBAS ATCELT 
 

Neskatoties uz iepriekšminēto, Kyӓni patur tiesības bez iemesla un ar vai bez iepriekšēja 

brīdinājuma biznesa partnerim, atcelt vai izbeigt jebkuru neatkarīgā biznesa partnera 

līgumu, ja apstākļi prasa šādu rīcību. Jebkura šāda atcelšana vai izbeigšana stājas spēkā 

nekavējoties, ja vien paziņojumā, kas nosūtīts uz biznesa partnera e-pastu vai pasta 

adresi, nav norādīts citādi. 

14. DAŽĀDI 
 

a. Aizkavēšanās: Kyӓni nav atbildīgs par aizkavēšanos vai saistību neizpildi, ja tā ir komerciāli 

tādu apstākļu dēļ, kurus nevar kontrolēt. Tas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, darba 

grūtībām, nekārtībām, karu, ugunsgrēku, nāvi, dabas spēkiem, pilsoņu nepakļaušanos, 

piegāžu trūkumu vai valdības deklarētiem spriedumiem vai rīkojumiem. 

 
b. Politikas un noteikumi, kas atdalāmi: Ja kāds no Līguma noteikumiem tā pašreizējā formā 



Policies & Procedures-07.19-LV-EU 

25 

 

 

vai, iespējams, tiks grozīts turpmāk, jebkura kompetentās jurisdikcijas tiesa atzīst par 

nederīgu vai izpildāmu kāda iemesla dēļ, tiek pārkāpta tikai nederīgā (-ās) daļa (-as) 

noteikums tiek atcelts, un pārējie noteikumi un nosacījumi paliek spēkā un tos neietekmē. 

 
c. Atteikšanās: Kyӓni nekad neatsakās no tiesībām uzstāt un panākt, lai tiktu ievērots Līgums 

un piemērojamie likumi, kas reglamentē biznesa partnera rīcību. Nekāda Kyӓni kavēšanās 

vai neizdarība izmantot jebkuras tiesības vai pilnvaras saskaņā ar Līgumu vai uzstāt, lai 

biznesa partneris stingri ievērotu jebkādus Līguma pienākumus vai nosacījumus, nozīmē 

atteikšanos no Kyäni tiesībām pieprasīt precīzu Līguma ievērošanu. Kyӓni atteikšanos var 

ietekmēt tikai rakstiski Sabiedrības pilnvarots darbinieks. Kyäni atteikšanās no jebkura 

konkrēta biznesa partnera pārkāpuma vai Kyäni atteikšanās no jebkura atsevišķa Neatkarīgā 

biznesa partnera Līguma vai šīs Politikas un procedūras noteikuma neietekmē vai 

neapdraud Kyäni tiesības attiecībā uz jebkādiem turpmākiem pārkāpumiem, kā arī nekādā 

veidā neietekmē jebkura cita biznesa partnera tiesības vai pienākumi. Jebkura Kyӓni 

aizkavēšanās vai nolaidība, izmantojot kādas tiesības, kas izriet no biznesa partnera 

pārkāpuma, netiek uzskatīta par nepārtrauktu atteikšanos, un tā neietekmē vai neskar Kyäni 

tiesības uz šo vai jebkādu turpmāku to pārkāpumu. 

 
Jebkad atsakās no tiesībām pieprasīt un izpildīt Līguma un piemērojamo likumu, kas 

reglamentē biznesa partnera rīcību, ievērošanu. Kyäni kavēšanās vai nevēlēšanās izmantot 

jebkuras tiesības vai pilnvaras saskaņā ar Līgumu vai uzstāt, lai biznesa partneris stingri 

ievērotu jebkādus Līguma pienākumus vai nosacījumus, nenozīmē atteikšanos no Kyäni 

tiesībām pieprasīt precīzu Līguma ievērošanu. Kyӓni atteikšanos var ietekmēt tikai rakstiski 

uzņēmuma pilnvarots darbinieks. Kyäni atteikšanās no jebkura konkrēta biznesa partnera 

pārkāpuma vai Kyäni atteikšanās no jebkura atsevišķa Neatkarīgā biznesa partnera Līguma 

vai šīs Politikas un procedūras noteikuma neietekmē vai neapdraud Kyäni tiesības attiecībā 

uz jebkādiem turpmākiem pārkāpumiem, kā arī nekādā veidā neietekmē jebkura cita biznesa 

partnera tiesības vai pienākumi. Jebkura Kyӓni aizkavēšanās vai nolaidība, izmantojot kādas 

tiesības, kas izriet no biznesa partnera pārkāpuma, netiek uzskatīta par nepārtrauktu 

atteikšanos un tā neietekmē vai neskar Kyäni tiesības uz šo vai jebkādu turpmāku to 

pārkāpumu. 

 

Jebkuras biznesa partnera pretenzijas vai prasības celšana pret Kyӓni nav uzskatāma par 

aizstāvību Kyäni, ja tā izpilda visus Līguma nosacījumus vai noteikumus vai šīs Politikas un 

procedūras. 

 

 

 

 


