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SOYAGACI DEGISIKLIGI 

SOYAGACI DEGISIKLIGI BILGISI 
Değişiklik Talebinde Bulunan İş Ortağı Adı Soyadı ID# imza 

Yer Değişikliği Yapılacak İş Ortağı Adı Soyadı ID# imza 

Gönderme Tarihi 

SPONSOR DEGISIKLIGI 
Mevcut Sponsor Adı Soyadı ID# imza 

Yeni Sponsor Adı Soyadı ID# imza 

Önce Sonra 

YER DEGISIKLIGI 
Mevcut Yerleştirme Adı Soyadı ID# imza 

Yeni Yerleştirme Adı Soyadı ID# imza 

Önce Sonra 

Yeni E-posta: cs.tk@kyanicorp.com 

mailto:cs.tk@kyanicorp.com
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SOYAGACI DEGISIKLIK TALIMATLARI 

Ilk 10 gün içinde Soyagacı Degisikligi talepleri form doldurmaksızın yapılabilir. Bu, sponsorluk veya Yerlestirme degisikligi ola- 

bilir. Degisikligin gerçeklestirilebilmesi için sponsorun Kyäni Müsteri Hizmetlerine sponsorun dosya üzerindeki e-posta adresi 

üzerinden e-posta göndermesi gerekir. 

10 ile 30 gün arasında Soyagacı Degisim Formu 1 Sponsor veya Yerlestirme islemi için ücretsiz olarak kullanılabilir. Bu degisik- 

liklerle ilgili talep Soyagacı Degisikligi Formu tamamen doldurulmus sekilde, degisikligi yapılan Üst Seviye Distribütör/Müsteri 

tarafından imzalanarak gönderilmelidir. Degisikligi daha ayrıntılı bildirmek için her kısımda yer alan kutuları kullanın. Bunlara 

ek olarak degisiklikten etkilenen tüm distribütörlerin onayı gerekmektedir ve Kyäni degisikligi onaylaması gereken tüm dis- 

tribütörlerle iletisim kuracaktır. Bu distribütörlerden herhangi birisi onay vermezse degisiklik gerçeklestirilmeyecektir. 

Degisiklikle ilgili bilgileri dogru kısıma yazdıgınızdan emin olun. Sponsor degisikligi talep ediyorsanız en yukarıda yer alan 

“Sponsor Degisikligi” kısmını kullanın. Yerlestirme degisikligi talep ediyorsanız en altta yer alan “Yer Degisikligi” kısmını kul- 

lanın. Hem Sponsor hem de Yer degisikligi talebinde bulunacaksanız her iki kısmı da doldurmanız gerekir. 

Soyagacında, üstte yer alan Distribütör’ün “mevcut” isimli kısımda bulunması gerektigini unutmayın. Örnek: Üstünde Jane 

Smith (ID# 80) isimli sponsora ve Jan Anderson (ID# 90) isimli distribütöre sahip John Doe (ID# 100) isimli bir distribütör 

mevcut. John Doe (ID# 100) için bir yer degisikligi talep edildiyse Jan Anderson (ID# 90) isimli distribütörün formu imzala- 

ması gerekir. John Doe (ID# 100) isimli distribütör için sponsor degisikligi yapılacaksa bu durumda Jane Smith (ID# 80) isimli 

distribütörün formu imzalaması gerekir. 

Distribütörlük kaydından 30 gün sonra Soyagacı Degisikligi’ne izin verilmez. 

Soyağacı Değişikliği işleminde, belli bonus ve promosyonlara ilişkin puanların (Ör.: Hızlı Başlangıç ve Hızlı Takip promosyon- 

ları, Rüya Araç Programı vb.) yeni soyağacında, kişinin üstünde bulunan distribütörlere taşınmayacağını unutmayınız. 




