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K Y Ä N I  V I L K Å R  O G  B E T I N G E L S E R  F O R  

U A V H E N G I G E  D I S T R I B U T Ø R E R  

 
1. Som distributør for Kyäni, Inc. (heretter kalt " Kyäni"), forstår jeg at: 

a. jeg har rett til å kjøpe produkter fra Kyäni, til prisen jeg kvalifiserer for. 

b. jeg har rett til å være sponsor for kvalifiserte personer hos Kyäni. 

c. jeg skal hjelpe, lære opp og motivere distributører i linjen under meg i 

markedsføringsorganisasjonen. 

d. jeg skal overholde alle føderale, statlige, fylkeskommunale og kommunale lover, forordninger, 

regler og forskrifter, og levere alle rapporter og holde tilbake all skatt og andre fratrekk som 

kreves av føderale, statlige, fylkeskommunale og kommunale lover, forordninger, regler og 

forskrifter. 

e. jeg skal utføre pliktene mine som distributør på en ærlig måte, og med integritet. 

f. jeg kun skal bruke salgskontrakter og andre skjemaer jeg har fått utlevert av Kyäni når jeg 

selger Kyäni-produkter, og at jeg skal følge alle retningslinjer og prosedyrer Kyäni har fastsatt når 

jeg gjennomfører og behandler slike kontrakter og bestillinger. 

g. jeg ikke skal handle eller opptre på noen måte som skader forretningsomdømmet til Kyäni, 

dets grunnleggere, direktører eller ledere.  

h. jeg forplikter meg til å oppgi et unikt og gyldig ID-nummer for skatt og forretningsformål, og at 

dette nummeret er godkjent i landet der jeg søker om medlemskap i Kyäni. 

2. Jeg samtykker i å presentere Kyänis globale kompensasjonsplan og Kyänis produkter slik det 

beskrives i de offisielle dokumentene fra Kyäni. Jeg vil ikke fremme noen som helst påstand om potensiell 

inntekt, inntjening og produkter utover det som beskrives i de offisielle dokumentene fra Kyäni. Jeg skal 

ikke bruke, lage, publisere, distribuere eller anskaffe fra noen annen kilde enn Kyäni, litteratur, opptak 

(video, lyd eller annet), salgs- eller rekrutteringsmaterialer relatert til Kyänis produkter og Kyänis globale 

kompensasjonsplan. Jeg forstår at jeg ikke tillates å bruke eller vise noen av Kyänis varemerker, 

handelsnavn, servicemerker, logoer, designer eller symboler til å markedsføre og reklamere for Kyänis 

produkter eller Kyäni-muligheten, utover det som beskrives i Kyänis retningslinjer og prosedyrer, uten 

først å ha mottatt Kyänis uttrykkelige skriftlige samtykke. 
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3. Jeg samtykker i at jeg, som Kyäni-distributør, er en uavhengig underleverandør, og verken er ansatt 

av, agent for, partner med, juridisk representant for eller franchisetaker for Kyäni. Jeg har ingen rett til å 

pådra meg gjeld, utgifter og forpliktelser, eller åpne noen økonomisk konto på vegne av, for eller i navnet 

til Kyäni. Jeg forstår at jeg skal utføre oppgavene mine som Kyäni-distributør på en behersket og 

kontrollert måte, og i henhold til disse vilkårene og betingelsene, Kyänis retningslinjer og prosedyrer og 

Kyänis globale kompensasjonsplan (heretter referert til under samlebegrepet "Avtalen"). Jeg samtykker i 

at jeg ene og alene står ansvarlig for å betale alle utgifter jeg selv pådrar meg, inkludert, men ikke 

begrenset til, reise, kost, losji, administrativ støtte, kontorer, utenlandssamtaler og andre utgifter. JEG 

FORSTÅR AT JEG IKKE ER, OG IKKE SKAL BEHANDLES SOM, EN KYÄNI-ANSATT I FORHOLD TIL 

FØDERAL ELLER STATLIG SKATT. Kyäni er ikke ansvarlig for å holde tilbake skatt, og skal ikke 

tilbakeholde eller trekke fra skatt fra eventuelle bonuser og provisjon jeg kvalifiserer for, eller noen som 

helst annen skatt, med mindre slik tilbakeholdelse kreves av loven. Jeg samtykker i å være bundet av alle 

avtaler for skattetrekk mellom Kyäni, Inc. og alle relevante skatteetater, samt alle regler og prosedyrer. 

4. Jeg har lest og forstått, og samtykker i å overholde, Kyänis retningslinjer og prosedyrer og Kyänis 

kompensasjonsplan, som begge er inkludert i og er en del av disse vilkårene og betingelsene. Jeg forstår 

at jeg må opptre i henhold til og ikke bryte noen av vilkårene i denne avtalen for å kvalifisere for å motta 

noen form for bonus og provisjon av Kyäni. Jeg forstår at disse vilkårene og betingelsene, Kyänis 

retningslinjer og prosedyrer eller Kyänis kompensasjonsplan når som helst kan bli endret, og jeg godtar å 

være underlagt enhver slik endring. Varsling om endringer skal publiseres i offisielle Kyäni-materialer, og 

sendes til alle distributører. Fortsettelsen som Kyäni-distributør eller mottak av bonuser og provisjon 

anses som at jeg samtykker i alt av endringer. 

5. Vilkårene i denne avtalen skal tre i kraft fra og med påmeldingsdatoen, og skal gjelde inntil avtalen sies 

opp av en av partene. Jeg skal ikke kvalifisere for å motta provisjon, bonuser eller annen inntekt som 

stammer fra aktivitetene til linjen som tidligere var under meg i salgsorganisasjonen. Kyäni forbeholder 

seg den uttrykkelige retten til å si opp alle distributøravtaler tretti (30) dager etter et skriftlig varsel, skulle 

Kyäni ønske å: 

(1) avslutte forretningsvirksomheten; 

(2) legge ned selskapet eller 

(3) slutte å distribuere produktene sine ved hjelp av direktesalg.  

6. Jeg tillates ikke å overdra noen rettigheter eller delegere ansvaret jeg har under denne avtalen uten 

først å ha fått skriftlig samtykke fra Kyäni. Ethvert forsøk på å overføre eller overdra denne avtalen uten 

skriftlig samtykke fra Kyäni vil gi Kyäni retten til å, etter eget forgodtbefinnende, oppheve avtalen, og kan 

føre til at distributøravtalen min sies opp. 

7. Jeg forstår at Kyäni, dersom jeg ikke overholder bestemmelsene i denne avtalen, retningslinjene og 

prosedyrene samt den globale kompensasjonsplanen, etter eget forgodtbefinnende kan si opp 

distributøravtalen min eller idømme meg disiplinærtiltak, inkludert, men ikke begrenset til, kansellere 

bonuser og provisjon og/eller frata meg hele eller deler av markedsføringsorganisasjonen i linjen under 

meg. Dersom avtalen sies opp som følge av at jeg har brutt eller ikke overholdt denne avtalen, skal jeg 

ikke ha krav på noe videre bonus eller provisjon, uavhengig av hvorvidt salgene for slike bonuser og 

provisjon allerede har blitt gjennomført. Hvis denne avtalen av noen som helst grunn sies opp, mister jeg 

retten til å være distributør permanent, inkludert retten til markedsføringsorganisasjonen under meg i 

linjen, samt retten til kompensasjon i henhold til Kyänis globale kompensasjonsplan. Dersom jeg ikke 

betaler for produktene mine innen betalingsfristen, gir jeg Kyäni rett til å tilbakeholde beløp fra bonuser og 
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provisjon, belaste kredittkortet mitt eller debitere økonomiske kontoer, om noen, som jeg har gitt Kyäni 

autorisasjon til å belaste. Jeg forstår at det å ikke betale innen betalingsfristene er å anse som et brudd 

på denne avtalen. 

8. I den grad loven tillater det, skal Kyäni, dets direktører, ledere, aksjeeiere, ansatte, stedfortredere, 

arvtakere og agenter (heretter samlet kalt "partnere"), ikke stå ansvarlige for, og jeg fritar Kyäni og dets 

partnere fra, ethvert krav forbundet med tap av inntekt, indirekte, direkte og spesielle skader eller 

følgeskader, eller noe annet tap jeg har lidd som følge av a) mitt brudd på denne avtalen eller Kyänis 

retningslinjer og prosedyrer, b) upassende promotering eller bruk av distributørrollen og andre aktiviteter 

relatert til den (f.eks. representasjon av Kyäni-produkter eller den globale kompensasjonsplanen, bruk av 

et motorisert kjøretøy, leie av møte- og opplæringslokaler osv.), c) alt av uriktig eller feil opplysninger eller 

informasjon jeg har utlevert eller d) manglende overlevering av informasjon og opplysninger Kyäni trenger 

for å drive forretning, inkludert, men ikke begrenset til, min påmelding og mitt samtykke i den globale 

kompensasjonsplanen eller utbetaling av provisjon eller bonuser. Jeg samtykker i at hele ansvaret Kyäni 

og dets partnere har for noe som helst krav relatert til forholdet mellom Kyäni og meg, inkludert, men ikke 

begrenset til, noen handling i form av kontrakt, forvoldt skade eller egenkapital ikke skal overgå, og skal 

være begrenset til, beløpet jeg har kjøpt salgbare Kyäni-produkter for under denne avtalen og enhver 

annen avtale. Jeg samtykker videre i å holde Kyäni skadesløs, og å for egen regning forsvare Kyäni og 

dets partnere mot alt og alt av krav, anfordringer, kostnader, tap, skader, erstatningsansvar, dommer, 

advokatsalærer og alle andre utgifter som er forbundet med eller hevdes å være forbundet med rollen min 

som distributør. 

9. Denne avtalen og alle dokumenter den refererer til utgjør den fulle og hele kontrakten mellom Kyäni og 

meg. Alt av løfter, representasjoner, tilbud eller annen kommunikasjon som ikke uttrykkelig er nevnt i 

denne avtalen har ingen gyldighet eller virkning. Dersom det skulle oppstå noen som helst tvil eller 

uoverensstemmelse mellom denne avtalen og noen annen avtale (annet enn retningslinjene og 

prosedyrene), skal denne distributøravtalen og avtalen avløse og ha fortrinn fremfor noe vilkår i noen 

annen avtale når det gjelder saker som adresseres i dette dokumentet. Dersom det skulle oppstå noen 

som helst tvil eller uoverensstemmelse mellom denne avtalen og retningslinjene og prosedyrene (enten i 

nåværende form eller etter endringer), skal retningslinjene og prosedyrene avløse og ha fortrinn fremfor 

noe vilkår i denne avtalen når det gjelder saker som adresseres i dette dokumentet. 

10. Ethvert kravfrafall Kyäni gir for brudd på denne avtalen må være skriftlig og signert av en autorisert 

leder hos Kyäni. Kravfrafall Kyäni eventuelt gir i tilfelle jeg har brudd denne avtalen skal ikke gi rett til eller 

betraktes som frafall for fremtidige brudd. 

11. Hvis en bestemmelse i denne avtalen på noe tidspunkt er ugyldig eller ikke rettskraftig, skal en slik 

bestemmelse korrigeres dersom det er nødvendig for å gjøre den rettskraftig, og resten av avtalen skal 

fortsatt ha full kraft og virkning. 

12. Distributøravtalen mellom distributøren og Kyäni er inngått i Idaho Falls i Idaho, USA, som også er 

stedet søknaden om påmelding som en uavhengig Kyäni-distributør er sendt inn til, og stedet der 

søknaden ble gjennomgått og godkjent av Kyäni.  Distributøravtalen skal reguleres utelukkende av lovene 

i delstaten Idaho, og distributøren godtar at enhver tvist eller uoverensstemmelse eller andre relaterte 

rettssaker i forbindelse med tolkning eller håndhevelse av vilkårene i distributøravtalen er underlagt 

jurisdiksjonen til domstolene i staten Idaho, og spesielt tingretten Seventh Judicial District i Bonneville 

County. 

Denne avtalen skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i staten Idaho, med mindre lovgivningen 

i staten jeg bor i uttrykkelig krever at dens egne lover anvendes. Med unntak av det som er angitt i Kyänis 
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retningslinjer og prosedyrer, eller med mindre lovgivningen i staten jeg bor i uttrykkelig forbyr denne 

avtalens fastsatte jurisdiksjon og bestemmelser og statens lover skal ha fortrinn, skal alle tvister og krav 

knyttet til Kyäni, distributøravtalen, Kyänis globale kompensasjonsplan eller dets produkter, rettighetene 

og forpliktelsene til den uavhengige distributøren og Kyäni eller noe annet krav eller søksmål knyttet til 

utførelsen av enten en uavhengig distributør eller Kyäni under avtalen eller Kyänis retningslinjer og 

prosedyrer fullt og helt avgjøres ved voldgift i Idaho Falls, Idaho eller en annen rettskrets Kyäni velger, i 

henhold til Federal Arbitration Act og American Arbitration Associations regler for voldgift i 

forretningsanliggender. Partene skal tillates alle rettslige prosedyrer i henhold til de føderale reglene for 

sivile søksmål. Hvis en distributør går til søksmål eller motsøksmål mot Kyäni, skal distributøren gjøre 

dette på egne vegne, og ikke sammen med andre distributører eller i form av et gruppesøksmål. Hvis en 

distributør skulle ønske å gå til søksmål mot Kyäni for noen handling eller utelatelse relatert til eller med 

opphav i denne avtalen, må et slikt søksmål fremmes senest ett år etter den påståtte handlingen som 

ligger til grunn for søksmålet. Dersom et slikt søksmål ikke fremmes innen ett år, skal Kyäni være fritatt 

fra krav for slike handlinger eller utelatelser. Distributøren gir avkall på alle krav om at andre juridiske 

begrensninger foreligger. Voldgiftens avgjørelse skal være endelig og bindende for partene, og kan om 

nødvendig bli redusert til en dom i enhver juridisk kompetent domstol. Den seirende part skal ha rett til å 

få dekket utgifter ved voldgift, inkludert juridiske og filing avgifter, fra den tapende part. Denne avtalen om 

voldgift skal ha fortrinn fremfor eventuelle oppsigelser eller utløp av avtalen. 

13. Partenes samtykke i å underlegge seg jurisdiksjonen til enhver føderal eller statlig domstol i 

Bonneville County i staten Idaho i USA, i den hensikt å komme frem til et forlik fra en voldgiftsdommer 

eller enhver annen sak som ikke er gjenstand for voldgift. Hvis loven i staten søkeren bor i forbyr 

samtykkende jurisdiksjon og rettskretsens bestemmelser for voldgift og mekling, skal denne statens lover 

gjelde for Kyäni. 


