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RIIPPUMATTOMAN KYÄNI-BUSINESS
PARTNER SOPIMUSEHDOT
1. Ymmärrän, että Kyäni, Inc. (jäljempänä "Kyäni ") -Business Partner:
a. Minulla on lupa ostaa Kyänilta tuotteita minulle oikeutettuun hintaan.
b. Minulla on oikeus sponsoroida hyväksyttyjä henkilöitä Kyänissa.
c. Avustan, koulutan ja motivoin Business Partners alalinjani markkinointiorganisaatiossa.
d. Noudatan liittovaltion, valtion ja kunnallisia lakeja, asetuksia, sääntöjä ja säännöksiä sekä teen
kaikki raportit ja suoritan kaikki ennakonpidätykset tai muut vähennykset kuten liittovaltion,
valtion, läänin tai kunnallisissa laeissa, asetuksissa, säännöissä tai säännöksissä vaaditaan.
e. Hoidan Business Partner velvoitteitani rehellisesti ja nuhteettomasti.
f. Käytän tuotteiden myyntiin ainoastaan Kyänin toimittamia myyntisopimuksia ja tilauslomakkeita
ja noudatan Kyänin laatimia periaatteita ja menettelytapoja näiden sopimusten ja tilausten
tekemisen ja käsittelyn yhteydessä.
g. En ryhdy mihinkään toimiin tai tee mitään, mikä vahingoittaa Kyäni-yrityksen, sen perustajien,
johtajien tai virkamiesten mainetta.
h. Suostun toimittamaan yksilöllisen tunnistenumeron verotustarkoituksiin tai yrityskäyttöön
sellaisena kuin se on toimitettu maassa, jossa haen Kyänin jäsenyyttä.
2. Hyväksyn Kyänin nykyisen globaalin palkkiosuunnitelman ja Kyäni-tuotteet kuten virallisissa Kyäniasiakirjoissa esitetään. En tee mitään muita mahdollisiin tuloihin, tuottoon ja tuotteisiin liittyviä vaatimuksia
kuin Kyänin virallisissa asiakirjoissa mainitaan. En käytä, tuota, luo, julkaise, jakele tai hanki mitään muita
Kyänin tuotteisiin tai Kyänin globaaliin palkkiosuunnitelmaan liittyviä asiakirjoja, äänitteitä (audio, video
tms), myynti- tai rekisteröitymistukia mistään muusta lähteestä kuin Kyänilta. Ymmärrän, etten voi käyttää
tai esittää Kyänin tuotemerkkejä, myyntinimikkeitä, palvelumerkkejä, logoja, kuvioita tai symboleja Kyänin
tuotteiden tai Kyäni-liiketoimintamahdollisuuden markkinointiin ja mainostamiseen muutoin kuin Kyänin
periaatteissa ja menettelytavoissa on mainittu hankkimatta ensin Kyänin kirjallista lupaa.
3. Suostun siihen, että Kyäni-Business Partner olen riippumaton toimija, enkä Kyänin työntekijä, välittäjä,
liikekumppani, laillinen Business Partner tai franchise-luvakkeensaaja. Minulla ei ole oikeutta velkaan,
kuluihin tai velvoitteisiin (enkä aiheuta edellä mainittuja) tai oikeutta avata pankkitiliä Kyänin puolesta tai
nimissä. Ymmärrän hallitsevani tapoja ja keinoja, joilla toimin Kyäni-Business Partner näiden ehtojen,
Kyänin periaatteiden ja menettelytapojen sekä Kyänin globaalin palkkiosuunnitelman mukaisesti. (Näihin

Kyäni Independent Business Partner Agreement Terms & Conditions-10.17-FI-EU

kaikkiin viitataan yhteisellä nimityksellä "sopimus".) Suostun ottamaan yksin vastuun kaikista itse
aiheuttamistani kuluista, mukaan lukien matkat, ruoka, majoitus, hallinnollinen tuki, toimisto, kaukopuhelut
ja muut kulut näihin kuitenkaan rajoittumatta. YMMÄRRÄN, ETTEN OLE EIKÄ MINUA KOHDELLA
Kyänin TYÖNTEKIJÄNÄ LIITTOVALTION TAI VALTION VEROTUSTARKOITUKSISSA. Kyäni ei ole
vastuussa eikä pidätä tai vähennä mahdollisista bonuksistani tai komissioistani vakuutusmaksuja tai
mitään veroja, paitsi jos tällaista pidätystä vaaditaan laissa. Suostun noudattamaan kaikkia liikeveron
keräämiseen liittyviä Kyäni Inc:n ja kaikkien asianmukaisten verotuspaikkojen välillä tehtyjä sopimuksia
sekä kaikkia niihin liittyviä sääntöjä ja toimenpiteitä.
4. Olen lukenut huolellisesti Kyänin periaatteet ja menettelytavat sekä Kyänin globaalin
palkkiosuunnitelman, jotka kummatkin sisältyvät osana näihin ehtoihin, ja suostun noudattamaan niitä.
Ymmärrän, että minun tulee olla hyvämaineinen eikä minun saa rikkoa mitään tämän sopimuksen ehtoja
ollakseni oikeutettu vastaanottamaan bonuksia tai komissioita Kyänilta. Ymmärrän, että näitä ehtoja,
Kyänin periaatteita ja menetelytapoja tai Kyänin globaalia palkkiosuunnitelmaa voidaan muuttaa toisinaan
ja suostun siihen, että tällaisia muutoksia sovelletaan minuun. Ilmoitus muutoksista julkaistaan Kyänin
virallisissa asiakirjoissa ja se lähetetään kaikille Business Partners. Kyäni-Business Partner sopimukseni
jatkuminen tai bonusten tai komissioiden vastaanottaminen toimestani ilmaisee mahdollisten ja kaikkien
muutosten hyväksynnän.
5. Tämä sopimus astuu voimaan rekisteröintipäivämääränä ja jatkuu, kunnes jompikumpi osapuoli
irtisanoo sen. En ole oikeutettu vastaanottamaan komissioita, bonuksia tai muita tuloja edellisen alalinjan
myyntiorganisaatioon liittyvästä toiminnasta. Kyäni nimenomaisesti pidättää oikeutensa irtisanoa kaikki
Business Partner sopimuksetkolmenkymmenen (30) päivän kuluessa kirjallisella ilmoituksella, mikäli se
päättää:
(1) lopettaa liiketoiminnan
(2) lakkauttaa yhtiömuodon tai
(3) lopettaa tuotteidensa jakelemisen suoramyynnin kautta.
6. En siirrä mitään oikeuksia tai tehtäviäni tämän sopimuksen nojalla ilman Kyänin kirjallista
ennakkosuostumusta. Yritykset siirtää tai luovuttaa tämä sopimus ilman Kyänin nimenomaista kirjallista
suostumusta tekevät tästä sopimuksesta pätemättömän Kyänin valinnan mukaan ja saattavat johtaa
Business Partner sopimukseni päättymiseen.
7. Ymmärrän, että mikäli en noudata tämän sopimuksen ehtoja tai periaatteita ja menettelytapoja tai
globaalia palkkiosuunnitelmaa, Kyäni voi vapaasti päättää lopettaa Business Partner sopimukseni tai
soveltaa minuun kuritustoimenpiteitä, mukaan lukien bonusten ja komissioiden pidättäminen ja/tai
alalinjan markkinointiorganisaatioiden menettäminen kokonaan tai osittain. Mikäli rikon, laiminlyön tai
vastustan tätä sopimusta sen päättyessä, minulla ei ole enää oikeutta vastaanottaa bonuksia tai
komissioita riippumatta siitä ovatko näihin bonuksiin tai komissioihin liittyvät kaupat viety päätökseen.
Mikäli tämä sopimus jostakin syystä päätetään, menetän Business Partner oikeuteni ikuisesti, mukaan
lukien oikeudet alalinjani markkinointiorganisaatioon ja oikeudet Kyänin globaalista palkkiosuunnitelmasta
johdettuihin kompensaatioihin. Mikäli en maksa tuotteita määräaikaan mennessä, annan Kyanille luvan
asianmukaisten summien pidättämiseen bonus- ja kommissiosekeistäni, laskuttamiseen luottokortiltani tai
veloittamiseen mahdollisilta pankkitileiltäni, joita olen antanut Kyänille oikeuden veloittaa. Ymmärrän, että
rikon tätä sopimusta, mikäli en maksa tuotteita viipymättä.
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8. Siinä määrin kuin laki sallii Kyäni, sen johtajat, viranomaiset, osakkeenomistajat, työntekijät,
oikeudenomistajat, seuraajat ja Business Partner (joita kutsutaan yhteisellä nimityksellä
"yhteistyökumppanit") eivät ole vastuussa ja vapautan Kyänin ja sen yhteistyökumppanit mahdollisista ja
kaikista saamatta jääneistä tuloista ja epäsuorista, suorista tai välillisistä vahingoista tai muista
aiheuttamistani tai kärsimistäni vahingoista jotka aiheutuvat: (a) sopimuksen tai Kyänin periaatteiden ja
menettelytapojen rikkomisesta, (b) Business Partner sopimukseni ja siihen liittyvien toimintojen
edistämisestä tai suorittamisesta (esim. Kyäni-tuotteiden tai globaalin palkkiosuunnitelman esitteleminen,
moottoriajoneuvon käyttö, tapaamis- tai koulutustilojen vuokraaminen jne), (c) antamistani virheellisistä tai
vääristä tiedoista tai (d) Kyänin liiketoiminnan kannalta tarvittavien tietojen tai datan toimittamatta
jättämisestä, mukaan lukien rajoituksetta rekisteröitymiseni globaaliin palkkiosuunnitelmaan ja sen
hyväksyminen tai komissioiden ja bonusten maksaminen. Suostun siihen, että Kyäni ja sen
yhteistyökumppanit ovat täysin vastuussa Kyänin ja minun väliseen suhteeseen liittyvistä vaatimuksista,
mukaan lukien sopimuskohdat niihin kuitenkaan rajoittumatta ja että vahingonkorvausten ei saa ylittää ja
ne rajoittuvat tämän tai muiden sopimusten nojalla Kyänilta ostamieni myyntikunnossa olevien tuotteiden
summaan. Suostun myös korvaamaan Kyänin ja olemaan syyttämättä ja puolustamaan Kyänia ja sen
yhteistyökumppaneita omin varoin kaikilta syytöksiltä, vaatimuksilta, kustannuksilta, menetyksiltä,
vahingoilta, veloilta, tuomioilta, asianajajamaksuilta ja kaikilta muilta kustannuksilta, jotka aiheutuvat tai
joiden väitetään aiheutuvan Business Partner sopimuksestani.
9. Tämä sopimus ja liitteenä olevat asiakirjat muodostavat minun ja Kyänin välisen sopimuksen
kokonaisuudessaan. Kaikki lupaukset, esitykset, tarjoukset tai muu viestintä, jota ei ole nimenomaisesti
mainittu tässä sopimuksessa, eivät ole voimassa tai niillä ei ole vaikutusta. Mikäli tämän sopimuksen ja
muiden sopimusten (muiden kuin periaatteiden ja menettelytapojen) välillä havaitaan ristiriitoja tai
epäjohdonmukaisuutta, tämä Business Partner hakemus ja -sopimus syrjäyttää ja korvaa muiden
sopimusten termit tässä käsiteltyjen seikkojen osalta. Mikäli tämän sopimuksen sekä periaatteiden ja
menettelytapojen (niiden nykyisessä muodossa tai muutosten jälkeen) välillä havaitaan ristiriitoja tai
epäjohdonmukaisuutta, periaatteet ja menettelytavat syrjäyttävät ja korvaavat tämän sopimuksen termit
tässä käsiteltyjen seikkojen osalta.
10. Kyänin tämän sopimuksen rikkomuksia koskevan luopumisilmoituksen täytyy olla kirjallinen ja
allekirjoitettu valtuutetun Kyäni-virkamiehen toimesta. Kyänin luopumista tämän sopimuksen
rikkomuksistani ei voida pitää tai tulkita luopumisena mahdollisista myöhemmistä rikkomuksista.
11. Mikäli jotakin tämän sopimuksen säännöstä pidetään kelpaamattomana tai mahdottomana toteuttaa,
tällainen säännös korjataan ainoastaan siinä määrin kuin se on tarpeellista sen
täytäntöönpanokelpoisuuden kannalta, ja sopimuksen tasapainon voimassaolo jatkuu kaikilta osin.
12. Business Partner ja Kyänin välinen Business Partner sopimus astuu voimaan Idaho Fallsissa,
Idahossa, Yhdysvalloissa, sillä se on sijaintipaikka, jossa Business Partner jätti hakemuksen
rekisteröityäkseen riippumattomaksi Business Partnerksi ja jossa Kyäni tarkasti ja hyväksyi hakemuksen.
Business Partner sopimukseen sovelletaan yksinomaan Idahon osavaltion lakeja, ja Business Partner
hyväksyy yksinomaan Idahon osavaltion tuomioistuimen ja erityisesti seitsemännen tuomiopiirin
käräjäoikeuden toimivallan, jolla on toimipaikka Bonneville Cityssä, korvausvaatimusten ja niihin liittyvien
oikeudenkäyntien ratkaisemiseksi Business Partner sopimuksen tulkinnan tai toimeenpanon yhteydessä.
Tähän sopimukseen sovelletaan Idahon osavaltion lakeja ja sitä tulkitaan niiden mukaisesti, paitsi jos
asuinmaani lakien soveltamista nimenomaisesti vaaditaan. Paitsi jos Kyänin periaatteissa ja
menettelytavoissa kielletään tai asuinmaani lait nimenomaisesti kieltävät tässä sopimuksessa sovitun
tuomioistuimen tai toimipaikan säännökset ja siten niiden lakien soveltamisen, kaikista Kyäniin, Business
Partner sopimukseen, Kyänin globaaliin palkkiosuunnitelmaan tai sen tuotteisiin, riippumattoman
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Business Partner ja Kyänin oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvistä vaatimuksista ja kiistoista sekä muista
joko riippumattoman Business Partner tai Kyänin sopimuksen tai Kyänin periaatteiden ja
menettelytapojen suorittamiseen liittyvistä vaatimuksista tai seikoista sovitaan kokonaan ja lopullisesti
sitovalla sovittelumenettelyllä Idaho Fallsissa, Idahossa tai muussa Kyänin määräämässä sijaintipaikassa
osavaltion sovittelumenettelyyn liittyvän lain ja American Arbitration Association -järjestön kaupallisen
sovittelumenettelyn sääntöjen mukaisesti. Osapuolet ovat oikeutettuja liittovaltion siviilioikeudellisten
menettelysääntöjen mukaisiin selvitysoikeuksiin. Mikäli Business Partner esittää kanteen tai
vastakanteen Kyänille, Business Partner tekee sen yksittäisenä henkilönä eikä yhdessä toisen Business
Partner kanssa tai osana ryhmäkannetta. Mikäli Business Partner haluaa nostaa Kyänia vastaan kanteen
tästä sopimuksesta tai siitä johtuvasta teosta tai laiminlyönnistä johtuen, tällainen kanne täytyy nostaa
yhden vuoden kuluessa väitetystä toiminnasta, joka johti kanteen nostamiseen. Mikäli tällaista kannetta ei
nosteta yhden vuoden kuluessa, kaikki tällaisesta teosta tai laiminlyönnistä johtuvat Kyänia kohtaan
esitetyt vaatimukset hylätään. Business Partner luopuu kaikista vaatimuksista, joihin sovelletaan muita
vanhentumisaikoja. Sovittelijan päätös on lopullinen ja se sitoo osapuolia. Se voidaan tarvittaessa
muuttaa sovellettavan tuomioistuimen päätökseksi. Voittanut osapuoli on oikeutettu perimään hävinneeltä
osapuolelta sovitteluun liittyvät kulut ja kustannukset, mukaan lukien oikeudelliset ja
hakemusmaksut. Tämä sovittelusopimus säilyy voimassa sopimuksen irtisanomisen tai päättymisen
jälkeen.
13. Osapuolet sopivat tuomioistuimeksi ja toimipaikaksi ennen liittovaltion tai valtion tuomioistuinta Idahon
osavaltiossa sijaitsevan Bonneville Cityn sovittelijan määräämän tai muun kuin sovittelumenettelyyn
kuuluvan aiheen ratkaisun noudattamiseksi. Mikäli hakijan asuinmaan lait kieltävät sovitun
tuomioistuimen ja toimipaikan säännöt sovittelumenettelyn ja kiistojen ratkaisun yhteydessä, Kyäniin
sovelletaan sen maan lakeja.

