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S U T A R T I E S  S U  N E P R I K L A U S O M U  

„ K Y Ä N I “  B U S I N E S S  P A R T N E R  

S Ą L Y G O S  

 
1. Kaip „Kyäni, Inc.“ (toliau – „Kyäni“) Business Partner, aš suprantu ir įsipareigoju: 

a. turiu teisę pirkti iš „Kyäni“ gaminius kainomis, kurios man suteikiamos; 

b. turi teisę kviesti tinkamus asmenis į Kyani; 

c. padėsiu, apmokysiu ir skatinsiu Business Partner savo asmeninėje prekybos organizacijoje 

„Downline“; 

d. laikysiuosi visų federalinių, nacionalinių, regioninių ar municipalinių įstatymų, potvarkių ir 

taisyklių, teiksiu visas deklaracijas ir mokėsiu visus pajamų mokesčius ir kitas rinkliavas, kaip to 

reikalauja federaliniai, nacionaliniai, regioniniai ar municipaliniai įstatymai, potvarkiai ir taisyklės; 

e. atliksiu savo pareigas kaip Business Partner sąžiningai ir garbingai; 

f. naudosiu tik tas pardavimo sutartis ir formas, kurias „Kyäni“ naudoja savo gaminių pardavimui, 

ir vykdysiu visas taisykles ir procedūras, kurias „Kyäni“ nustatė tokių sutarčių ir užsakymų 

apdorojimui ir vykdymui; 

g. susilaikysiu nuo bet kokių veiksmų, kurie galėtų pakenkti Kyäni, jos įkūrėjų, direktorių ar 

pareigūnų reputacijai; 

h. sutinku pateikti unikalų identifikacinį mokesčių mokėtojo kodą, suteiktą šalies, kurioje 

pretenduoju tapti „Kyäni“ nariu. 

2. Aš sutinku pristatyti visuotinę „Kyäni“ atlyginimų schemą ir „Kyäni“ gaminius taip, kaip jie pateikti 

oficialioje „Kyäni“ literatūroje. Nedarysiu jokių pareiškimų apie galimas pajamas, uždarbį ir gaminius, 

išskyrus paminėtus oficialioje „Kyäni“ literatūroje. Nenaudosiu, negaminsiu, nekursiu, neskelbsiu, 

neplatinsiu ir neįgysiu iš jokių kitų šaltinių, išskyrus Kyäni, jokios literatūros, įrašų (garso, vaizdo ar kitų) ar 

pagalbinių priemonių pardavimams ir registracijai, susijusių su „Kyäni“ gaminiais arba „Kyäni“ atlyginimų 

schema. Aš suprantu, kad negaliu naudoti ar demonstruoti jokių „Kyäni“ prekės ženklų, prekių 

pavadinimų, paslaugų ženklus, logotipų, dizainų ar simbolių, kitaip reklamuodamas „Kyäni“ gaminius arba 

„Kyäni“ galimybę nei nurodyta „Kyäni“ taisyklėse ir procedūrose, prieš tai negavęs raštiško „Kyäni“ 

leidimo. 
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3. Aš, kaip „Kyäni“ Business Partner, sutinku, kad būsiu nepriklausomas rangovas, o ne samdomas 

darbuotojas, agentas, dalininkas, teisėtas atstovas ar „Kyäni“ frančizės gavėjas. Aš nesu įgaliotas ir 

neprisiimsiu jokios skolos, išlaidų, įsipareigojimų ir neatidarysiu jokios finansinės sąskaitos „Kyäni“ vardu 

ar jos naudai. Aš suprantu, kad pats kontroliuoju priemones ir lėšas, kurias naudoju savo, kaip „Kyäni“ 

Business Partner, veiklai, su sąlyga, kad laikysiuosi šių sąlygų, „Kyäni“ taisyklių ir procedūrų bei 

visuotinės „Kyäni“ atlyginimų schemos (kartu vadinamų Sutartimi). Aš sutinku, kad būsiu asmeniškai 

atsakingas apmokėti visas savo patiriamas išlaidas, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, keliones, nakvynę, 

administracines paslaugas, biurą, telefoną ir kitas išlaidas. AŠ SUPRANTU, KAD FEDERALINIŲ AR 

NACIONALINIŲ MOKESČIŲ POŽIŪRIU NESU IR NEBŪSIU LAIKOMAS SAMDOMU „Kyäni“ 

DARBUOTOJU. „Kyäni“ nėra atsakinga išskaičiuoti ir neišskaičiuos socialinio draudimo, pajamų ar kitų 

mokesčių iš mano premijų ir komisinių, jei tokių gausiu, nebent toks išskaičiavimas reikalaujamas 

įstatymu. Sutinku laikytis visų prekybos mokesčių surinkimo sutarčių tarp „Kyäni, Inc.“ ir visų atitinkamų 

mokesčių jurisdikcijų bei visų susijusių taisyklių ir procedūrų. 

4. Aš atidžiai perskaičiau ir sutinku laikytis „Kyäni“ taisyklių ir procedūrų bei visuotinės „Kyäni“ užmokesčio 

schemos, kurios abi yra sudėtinė šių sąlygų dalis. Aš suprantu, kad turiu turėti gerą reputaciją ir 

nepažeisti jokių šios Sutarties sąlygų, kad įgyčiau teisę gauti bet kokias premijas ir komisinius iš Kyäni. Aš 

suprantu, kad šios sąlygos, „Kyäni“ taisyklės ir procedūros bei visuotinė „Kyäni“ užmokesčio schema 

kartais gali būti keičiamos, ir sutinku, kad bet kokie pakeitimai galios ir man. Skelbimai apie pakeitimus 

bus skelbiami oficialiuose „Kyäni“ leidiniuose ir išsiųsti visiems Business Partner. Pasilikdamas „Kyäni“ 

Business Partner arba priimdamas premijas arba komisinius, patvirtinu, kad sutinku su kiekvienu 

pakeitimu. 

5. Ši Sutartis įsigalioja nuo registracijos datos ir galioja, kol viena iš šalių ją nutrauks. Ją nutraukus 

neteksiu teisės gauti komisinių, premijų ar kitų pajamų už veiklą, kurią vykdo mano buvusi asmeninė 

prekybos organizacija „Downline“. „Kyäni“ aiškiai pasilieka teisę nutraukti visas Business Partner sutartis 

pranešus raštu prieš trisdešimt (30) dienų, jei ji nuspręstų: 

(1) nutraukti įmonės veiklą; 

(2) likviduoti įmonę kaip juridinį asmenį arba 

(3) nutraukti gaminių platinimą tiesioginių pardavimų būdu.  

6. Aš negaliu suteikti jokių teisių ar deleguoti savo pareigų pagal šią Sutartį be išankstinio raštiško „Kyäni“ 

sutikimo. Bet koks bandymas perduoti arba perleisti šią Sutartį be aiškaus raštiško „Kyäni“ sutikimo 

suteikia „Kyäni“ teisę savo nuožiūra nutraukti šią Sutartį ir panaikinti mano, kaip Business Partner, teises. 

7. Aš suprantu, kad jei nesilaikysiu šios Sutarties sąlygų, „Kyäni“ taiyklių ir procedūrų ir visuotinės 

atlyginimų schemos, „Kyäni“ gali savo nuožiūra nutraukti mano, kaip Business Partner, įgaliojimus arba 

pritaikyti man kitas drausmines priemones, įskaitant, bet neapsiribojant, premijų ir komisinių nusavinimą ir 

(arba) visos arba dalies asmeninės prekybos organizacijos „Downline“ netekimą. Jei būsiu pažeidęs arba 

neįvykdęs įsipareigojimų šios Sutarties nutraukimo metu, aš neturėsiu teisės į jokias premijas ar 

komisinius, nežiūrint to, ar pardavimai šioms premijoms ar komisiniams gauti buvo įvykdyti. 

8. Įstatymo nustatytoje apimtyje Kyäni, jos direktoriai, pareigūnai, dalininkai, darbuotojai, perėmėjai, 

paveldėtojai ir agentai (bendrai vadinami susijusiais asmenimis) nebus atsakingi ir atleidžiu „Kyäni“ ir 

susijusius asmenis nuo bet kokių pretenzijų dėl negauto pelno, tiesioginės ar netiesioginės, konkrečios ar 

šalutinės žalos ar kitų nuostolių, kuriuos patirsiu: (a) nesilaikydamas šios Sutarties arba „Kyäni“ taisyklių ir 

procedūrų; (b) netinkamai reklamuodamas arba vykdydamas savo, kaip Business Partner, veiklą ir 

atlikdamas susijusias veiklas (pvz., pristatydamas „Kyäni“ gaminius ar visuotinę uždarbio schemą, 
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naudodamas automobilį, nuomodamas susitikimų ar mokymo patalpas ir t .t.); (c ) pateikęs klaidingą 

informaciją arba duomenis; (d) nepateikęs bet kokios informacijos arba duomenų, kurie būtini „Kyäni“ 

veiklai vykdyti, įskaitant, bet neapsiribojant, mano registraciją ir sutikimą su visuotine atlyginimų schema, 

duomenis komisinių arba premijų mokėjimui. Aš sutinku, kad visa „Kyäni“ ir susijusių asmenų atsakomybė 

bet kokio reikalavimo rėmuose, susijusio su „Kyäni“ ir mano santykiais, įskaitant neapsiribojant, bet kokie 

ieškiniai, kylantys iš Sutarties, civilinio ieškinio (angl. tort or equity) rėmuose neviršys sumos, už kurią 

nusipirkau perpardavimui tinkamos kokybės gaminių iš „Kyäni“ pagal šią Sutartį ar bet kokią kitą sutartį. 

Be to aš sutinku atlyginti ir savo lėšomis ginti „Kyäni“ ir susijusius asmenis nuo bet kokių pretenzijų, 

reikalavimų, kaštų, nuostolių, prievolių, nuosprendžių, išlaidų advokatams ir kitų išlaidų, atsiradusių arba 

galinčių atsirasti dėl mano, kaip Business Partner, veiklos. 

9. Visą sutartį tarp manęs ir „Kyäni“ sudaro ši Sutartis ir pridedami dokumentai. Bet kokie pažadai, 

pareiškimai, pasiūlymai ar kiti pranešimai, kurie nėra aiškiai įvardinti šioje Sutartyje, neturi jokios galios. 

Esant bet kokiam neatitikimui ar prieštaravimui tarp šios Sutarties ir kitų sutarčių (išskyrus taisykles ir 

procedūras), ši Business Partner paraiška ir Sutartis yra viršesnė už bet kurios kitos sutarties nuostatas 

čia aptartų klausimų rėmuose. Esant bet kokiam neatitikimui ar prieštaravimui tarp šios Sutarties ir 

taisyklių ir procedūrų (esamos arba būsimos redakcijos), taisyklės ir procedūros bus laikomos 

viršesnėmis už bet kurias šios Sutarties nuostatas čia aptartų klausimų rėmuose. 

10. Bet koks pretenzijų atsisakymas iš „Kyäni“ pusės dėl šios Sutarties pažeidimo turi būti raštiškas ir 

pasirašytas įgalioto „Kyäni“ pareigūno. Pretenzijų atsisakymas iš „Kyäni“ pusės dėl mano padaryto šios 

Sutarties pažeidimo nėra ir negali būti laikomas pretenzijų atsisakymu dėl bet kokio būsimo pažeidimo. 

11. Jei viena iš šios Sutarties nuostatų taptų negaliojančia arba neįgyvendinama, tokia nuostata bus 

pakeista tik tiek, kad taptų įgyvendinama, o likusi Sutarties dalis lieka pilnutiniai galioti. 

12. Business Partner Sutartis tarp Business Partner ir „Kyäni“ buvo sudaryta mieste Aidaho Folsas (Idaho 

Falls), Aidahas, Jungtinės Amerikos Valstijos, nes čia Business Partner pateikė paraišką registruotis 

nepriklausomu „Kyäni“ Business Partner, čia „Kyäni“ peržiūrėjo ir patvirtino paraišką. Ši Business Partner 

Sutartis bus reglamentuojama vien tik Aidaho valstijoje taikomais teisės aktais ir Business Partner sutinka 

visus reikalavimus spręsti ir susijusį bylinėjimąsi aiškinantis arba įgyvendinant šios Business Partner 

Sutarties nuostatas vykdyti paklūstant išskirtinai Aidaho valstijos teismų jurisdikcijai, ir konkrečiai 

Bonevilio grafystės (Bonneville County) 7 juridinės apygardos teismui. 

Ši Sutartis bus reglamentuojama ir aiškinama pagal Aidaho valstijoje taikomus teisės aktus, nebent 

šalies, kurioje gyvenu, įstatymai tiesiogiai reikalauja taikyti tos šalies įstatymus. Visi ginčai ir pretenzijos 

susijusios su Kyäni, Business Partner Sutartimi, Visuotine „Kyäni“ atlyginimų schema ar jos gaminiais, 

nepriklausomo Business Partner arba „Kyäni“ teisėmis ir pareigomis, ir bet kokios kitos pretenzijos ir 

ieškiniai, susiję su nepriklausomo Business Partner arba „Kyäni“ veiksmais pagal šią Sutartį arba „Kyäni“ 

taisyklėmis ir procedūromis, bus visiškai ir galutinai išspręsti privalomu arbitražo sprendimu mieste 

Aidaho Fols, Aidaho valstija, arba kitoje „Kyäni“ nurodytoje vietoje pagal Federalinį arbitražo aktą ir 

Amerikos arbitražo asociacijos komercinio arbitražo taisykles, išskyrus atvejus, kai šalies, kurioje gyvenu, 

įstatymai tiesiogiai draudžia pasirinkti jurisdikciją bendru sutarimu ir arbitražo vietos nuostatas, tuomet 

šiuos klausimus reglamentuos tos šalies įstatymai. Šalims bus suteiktos visos atradimo teisės pagal 

Federalines civilinių procedūrų taisykles. Jei Business Partner pateikia ieškinį arba priešieškinį prieš 

Kyäni, Business Partner jį pateiks asmeniškai ir ne kartu su kitais Business Partner ir ne kolektyvinio 

ieškinio (angl. class action) rėmuose. Jei Business Partner nori pateikti ieškinį prieš „Kyäni“ dėl bet kokio 

veikimo ar neveikimo, susijusio su šia Sutartimi ar iš jos plaukiančiu, tokį ieškinį būtina pateikti per 

vienerius metus nuo ginčijamo elgesio, kuris sudaro to ieškinio pagrindą, datos. Nepateikus tokio ieškinio 

per vienerius metus, bet kokių pretenzijų „Kyäni“ dėl tokio veikimo ar neveikimo pareikšti negalima. 
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Business Partner atsisako visų reikalavimų, kuriems taikomas senaties terminas. Arbitro sprendimas bus 

galutinis ir privalomas abiem šalims ir, prireikus, jį gali pakeisti bet kurio kompetentingos jurisdikcijos 

teismo sprendimas. Laimėjusi šalis turės teisę gauti kompensaciją iš pralaimėjusios šalies už visas 

arbitražo išlaidas, įskaitant teisines paslaugas ir registracijos mokesčius. Šis sutarimas dėl arbitražo liks 

galioti nutraukus arba pasibaigus šiai sutarčiai. 

13. Šalys pripažįsta Bonevilio grafystės Aidaho valstijoje federalinių arba valstijos teismų jurisdikciją ir 

bylos sprendimo vietą dėl arbitražo sprendimo įgyvendinimo ar bet kokiu kitu arbitražu nesprendžiamu 

klausimu. Jei šalies, kurioje gyvenu, įstatymai tiesiogiai draudžia pasirinkti jurisdikciją bendru sutarimu ir 

arbitražo ar bylinėjimosi vietą, tuomet tos šalies įstatymai reglamentuos su „Kyäni“ susijusius klausimus. 


