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Z Á S A D Y  A  P O S T U P Y 

E v r o p a 

 
1. ÚVOD 

 

Zásady a postupy Kyӓni upravují vaše práva a povinnosti jako nezávislého Obchodního Partnera Kyӓni. S 

obsahem těchto zásad a postupů se musíte seznámit a v případě jakýchkoli dotazů se obraťte na 

pracovníky zákaznického servisu společnosti Kyӓni. 

a. Zásady a plán odměňování začleněné do smlouvy o nezávislém obchodním partnerství: Na 

tyto zásady a postupy, v jejich současné podobě a v budoucnu případně ve formě pozměněné ze 

strany společnosti Kyӓni, Inc. a Kyӓni Europe AB, jejich přidružených společností, nebo dceřiných 

společností podnikajících v Evropě (dále společně jen „Kyӓni“ nebo „společnost“), se odkazuje ve 

smlouvě o nezávislém obchodním partnerství s Kyӓni. Tam, kde jsou tyto zásady a postupy 

začleněny do smlouvy o nezávislém obchodním partnerství s Kyӓni prostřednictvím konkrétního 

odkazu, tvoří tyto zásady a postupy oficiální součást této smlouvy. 

 
Pokud tyto zásady a postupy nejsou do dané smlouvy konkrétně začleněny, odrážejí přesto s 

ohledem na její podmínky oficiální stanovisko společnosti Kyӓni a jakékoli porušení těchto zásad a 

postupů může představovat porušení smlouvy o nezávislém obchodním partnerství s Kyӓni, 

přičemž ve vztahu k Obchodnímu Partnerovi, který smlouvu poruší, budou uplatněna disciplinární 

ustanovení v ní uvedená a ustanovení týkající se ukončení smlouvy. Slovem „smlouva“ se 

souhrnně myslí vzájemné závazky mezi společností Kyӓni a nezávislými Obchodními Partnery 

Kyӓni, jak je uvedeno v žádosti a smlouvě, v těchto zásadách a postupech, globálním plánu 

odměňování společnosti Kyӓni a (pokud je to relevantní) žádosti týkající se obchodního subjektu 

Kyӓni. 

 
Každý Obchodní Partner je odpovědný za porozumění nejaktuálnější verzi těchto zásad a postupů 

a jejich dodržování. Při sponzorování nového Obchodního Partnera by měl sponzorující Obchodní 

Partner novému žadateli o obchodní partnerství pomoci pochopit, co tato trvalá povinnost obnáší. 

 
b. Záměr zásad: Kyӓni vyrábí inovativní produkty a prodává tyto produkty prostřednictvím 

nezávislých Obchodních Partnerů. Kyӓni investuje značné prostředky do poskytování 

marketingových materiálů, zvyšování hodnoty značky pro společnost a rozvoje systémů 

odměňování Obchodních Partnerů. Úspěch společnosti a úspěch Obchodních Partnerů však v 

konečném důsledku závisí na bezúhonnosti jednotlivých mužů a žen, kteří produkty prodávají. 

Vzhledem k tomu, že Obchodní Partneři Kyӓni jsou nezávislé obchodní společnosti, mají 

Obchodní Partneři značnou volnost v tom, jak se rozhodnou fungovat a jak si stanoví pracovní 

dobu a způsob své práce. Bez ohledu na tuto nezávislost si společnost Kyӓni vyhrazuje 

smluvní právo na ochranu svého duševního vlastnictví, na zamezení nepřijatelným nárokům na 

produkty a na zachování integrity svého obchodního modelu. Tyto zásady a postupy jsou 
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navrženy za účelem dosažení tohoto cíle. Vzhledem k tomu, že mnohé z těchto standardů 

uplatňovaných v praxi možná neznáte, je velmi důležité, abyste si smlouvu o nezávislém 

obchodním partnerství a tyto zásady a postupy prostudovali a dodržovali je. Máte-li v souvislosti 

se zásadami nebo pravidly jakékoli dotazy, neváhejte kontaktovat zákaznický servis společnosti 

Kyӓni. 

 
c. Změny smlouvy o nezávislém obchodním partnerství: Společnost Kyӓni může smlouvu o 

nezávislém obchodním partnerství kdykoli podle svého výhradního a bezpodmínečného uvážení 

upravit. Podpisem smlouvy o nezávislém obchodním partnerství souhlasí Obchodní Partner s tím, 

že se bude řídit všemi dodatky nebo úpravami, které se společnost Kyӓni rozhodne provést. 

Změny nabudou účinnosti zveřejněním oznámení o provedení těchto změn v materiálech 

společnosti Kyӓni, nebo v Back Office. Společnost zpřístupní všem Obchodním Partnerům úplnou 

kopii pozměněných ustanovení jedním, nebo více z následujících způsobů: (1) jejich zveřejněním 

na oficiálních internetových stránkách společnosti; (2) elektronickou poštou (e-mailem); (3) 

prostřednictvím firemních periodik; 

(4) jejich začleněním do objednávek produktů, nebo sdělením při vyplácení bonusů; (5) 

prostřednictvím firemního školení, či propagační akce; nebo (6) speciální zásilky. Tím, že Obchodní 

Partner společnosti Kyӓni bude v podnikání pokračovat, nebo bonusy, či provize přijme, vyjadřuje 

se všemi dodatky svůj souhlas. 

 

2. JAK SE STÁT NEZÁVISLÝM OBCHODNÍM PARTNEREM 
 

a. Požadavky na nezávislé Obchodní Partnery: Aby se žadatel mohl stát nezávislým 

Obchodním Partnerem společnosti Kyӓni, musí: 

 
i. Být k datu podání žádosti plnoletý a/nebo splňovat všechny další zákonné 

požadavky pro uzavření smlouvy; 

ii. Poskytnout pravdivé a přesné informace týkající se totožnosti, místa bydliště, 

telefonního čísla a e-mailové adresy nebo další informace, které může společnost 

čas od času vyžadovat. 

iii. Odeslat společnosti Kyӓni řádně vyplněnou žádost o navázání obchodního partnerství a 

smlouvu o obchodním partnerství, nebo poskytnout úplné informace; 

iv. Zaplatit registrační poplatek včetně startovacího balíčku, pokud si jej zvolil. 

v. Poskytnout jedinečné identifikační číslo pro daňové nebo obchodní účely vydané zemí, 

kde Obchodní Partner o spolupráci s Kyäni žádá. 

 
b. Společnost si vyhrazuje právo jakékoli nové žádosti o navázání obchodního partnerství nebo 

žádosti o prodloužení, či opětovnou registraci odmítnout, přičemž tak může učinit podle svého 

výhradního a bezpodmínečného uvážení. 

 
c. Registrace nového Obchodního Partnera: Noví Obchodní Partneři musí být sponzorováni 

online na oficiálních stránkách Kyäni, nebo na replikovaném webu sponzora Kyӓni. 

 
d. Výhody Obchodního Partnera: Jakmile společnost Kyӓni žádost o navázání obchodního 

partnerství a smlouvu o obchodním partnerství přijme, Obchodní Partner splní předpoklady k 

tomu, aby byl zařazen do globálního plánu odměňování Kyӓni. Jak povolují místní zákony a 

zásady společnosti platné pro vaši lokalitu, k těmto výhodám patří právo: 

 
i. Nakupovat produkty Kyӓni za ceny určené pro Obchodní Partnery; 

ii. Obdržovat příslušné provize a bonusy, jak je uvedeno v globálním plánu odměňování 

společnosti Kyӓni; 
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iii. Účastnit se jakýchkoli propagačních akcí, pobídkových programů nebo soutěží, které 

společnost Kyӓni čas od času vyhlašuje; 

iv. Registrovat nebo sponzorovat další jednotlivce jako Zákazníky nebo Obchodní Partnery 

společnosti Kyӓni; 

v. Přijímat pravidelnou literaturu Kyӓni a další sdělení Kyӓni; 

vi. Účastnit se po případném zaplacení příslušných poplatků podpůrných, školicích a 

motivačních akcí a akcí zaměřených na služby a ocenění Obchodních Partnerů, 

sponzorovaných společností Kyӓni. 

 

e. Doba platnosti smlouvy: Doba platnosti smlouvy o nezávislém obchodním partnerství začíná 

dnem jejího přijetí ze strany společnosti Kyӓni, a dokud nebude zrušena, bude pokračovat, jak je 

stanoveno v těchto zásadách a postupech, nebo ve smlouvě o nezávislém obchodním partnerství. 

 

3. PROVOZOVÁNÍ PODNIKÁNÍ S KYÄNI 
 

a. Dodržování globálního plánu odměňování Kyӓni: Obchodní Partneři nesmějí nabízet 

podnikatelskou příležitost s Kyӓni prostřednictvím, nebo v kombinaci s jiným systémem, 

programem, či marketingovou metodou, než tou, která je výslovně uvedena v oficiální literatuře 

Kyӓni, ani se jakýmkoli způsobem odchýlit od výhradního používání oficiálních formulářů Kyӓni. 

Obchodní Partneři nebudou vyžadovat ani podporovat partnerství s Kyӓni žádným způsobem 

lišícím se od programu, který je uveden v oficiální literatuře Kyӓni. Stejně tak Obchodní Partneři 

nesmějí od jiných osob nebo jiných subjektů vyžadovat ani je nabádat k jakýmkoli nákupům nebo 

platbám v rámci globálního plánu odměňování Kyӓni kromě těch nákupů nebo plateb, které jsou 

doporučeny nebo vyžadovány v oficiální literatuře Kyӓni. 

 

b. Reklama obecně: Všichni Obchodní Partneři budou chránit a podporovat dobrou pověst 

společnosti Kyӓni a jejích produktů. Marketing a propagace Kyӓni, podnikatelské příležitosti 

Kyӓni, globální plán odměňování a produkty Kyӓni musí být v souladu s veřejným zájmem. 

 

Obchodní Partneři se musí vyvarovat veškerého klamavého, zavádějícího, agresivního, 

neférového, neetického, nemorálního, nezdvořilého nebo nevhodného chování nebo praktik. 

Obchodní Partneři se nebudou zaměřovat na zranitelné spotřebitele včetně osob, které se právě 

staly rodiči, a to do 8. týdne od narození dítěte, ani na příbuzné nedávno zesnulé osoby. 

 

c. Označení úrovně: Ve všech marketingových materiálech Obchodního Partnera, ať už v tištěných, 

nebo elektronických, musí být jasně a správně uvedena úroveň Obchodního Partnera podle 

aktuálně zveřejněných pozic přidělených společností Kyӓni. Použití jakékoli klamavé nebo 

neoprávněné úrovně, nebo titulu bude považováno za porušení smlouvy o nezávislém obchodním 

partnerství a těchto zásad a postupů. Například Diamond je v současné době přijatelné označení 

úrovně. Diamond RVP, nebo Diamond Manager nikoli, protože obsahují další nesprávná označení, 

která nejsou stanovena nebo udělována společností Kyӓni. 

 

d. Obchodní pověst: K propagaci produktů a skvělé podnikatelské příležitosti, kterou společnost 

Kyӓni nabízí, musí Obchodní Partneři využívat prodejní pomůcky a podpůrné materiály vyrobené 

společností Kyӓni. Obchodní Partner si může se souhlasem společnosti Kyäni za účelem zajištění 

souladu s rozsáhlými a složitými právními požadavky nadnárodních, vnitrostátních i místních 

zákonů také vytvořit své vlastní prodejní pomůcky a podpůrné materiály. Porušení těchto zásad 

(včetně neoprávněné internetové reklamy) nejenže představuje závažné porušení smlouvy, ale 

ohrožuje podnikatelskou příležitost Kyӓni ve vztahu ke všem Obchodním Partnerům. 

e. Schůze organizované Obchodním Partnerem: Obchodní Partneři nesmějí pořádat žádné schůze 

ani používat žádné prostory společnosti Kyӓni určené k organizování schůzí Obchodních Partnerů 

k propagaci produktů nebo služeb jakékoli jiné společnosti než Kyӓni ani k propagaci žádné 

náboženské, společenské nebo bratrské organizace či skupiny. Veškeré prezentace na jakékoli 
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schůzi Obchodních Partnerů musí být v souladu s místními zákony a předpisy a obsah musí být v 

souladu s oficiálně publikovanými marketingovými materiály společnosti Kyӓni určené pro zemi, v 

níž se schůze Obchodního Partnera koná. 

 

f. Omezení týkající se sponzorství a pozic: Všichni manželé, partneři nebo jiné osoby, které spolu 

žijí ve vzájemně uznávaném vztahu, musí být sponzorováni a umístěni přímo k sobě ve stejné 

sestupné linii (přímo ve sponzorském i pozičním stromu). Pokud společnost Kyäni písemně 

neschválí jinak, tyto osoby nesmějí být umístěny napříč linií ani tak, aby se mezi nimi nacházel jiný 

Obchodní Partner. 

 

g. Spamování a nevyžádaná hromadná sdělení: Obchodní Partneři musí dodržovat místní zákony, 

předpisy a nařízení týkající se nevyžádaných hromadných sdělení nebo reklamy. Obecně platí, že 

Obchodní Partneři nesmějí v souvislosti se svým podnikáním s Kyӓni používat ani rozesílat 

nevyžádané faxy, hromadné e-maily, nevyžádané e-maily ani provádět „spamování“. Slovními 

spojeními „nevyžádané faxy“ a „nevyžádané e-maily“ se myslí doručování jakýchkoli materiálů 

nebo informací, jejichž prostřednictvím se propagují nebo inzerují společnost Kyӓni, její produkty, 

její plán odměňování nebo jakýkoli jiný aspekt společnosti, které jsou jakékoli osobě doručeny 

prostřednictvím telefonního faxu, nebo elektronické pošty, kromě případů, kdy je fax, či e-mail 

adresován: a) jakékoli osobě na její předchozí vyzvání, nebo se svolením této osoby; nebo (b) 

jakékoli osobě, se kterou má Obchodní Partner navázán obchodní, nebo osobní vztah. Vyjádření 

„navázán obchodní, nebo osobní vztah“ znamená dřívější, nebo stávající vztah vytvořený na 

základě dobrovolné oboustranné komunikace mezi Obchodním Partnerem a osobou v souvislosti 

s: (a) dotazem, žádostí, nákupem, nebo transakcí ze strany dané osoby týkající se produktů 

nabízených tímto Obchodním Partnerem; nebo (b) pokud má tento Obchodní Partner s danou 

osobou osobní, nebo rodinný vztah, který nebyl žádnou ze stran dříve ukončen. 

 

h. Telemarketing: Obchodní Partneři musí dodržovat místní zákony, předpisy a nařízení týkající se 

nevyžádaných hromadných sdělení nebo reklamy. Obchodní Partneři se nesmějí v souvislosti s 

provozováním svého podnikání s Kyӓni zapojovat do telemarketingu. Termín „telemarketing“ 

znamená uskutečnění jednoho nebo více telefonních hovorů s jednotlivcem, nebo subjektem za 

účelem podnícení nákupu produktu Kyӓni nebo zahájení podnikání se společností Kyӓni. 

„Studené hovory“ potenciálním Zákazníkům nebo Obchodním Partnerům, jejichž prostřednictvím 

jsou propagovány buď produkty Kyäni, nebo podnikatelská příležitost s Kyӓni, jsou považovány 

za telemarketing a jsou zakázány. 

 

Bez ohledu na výše uvedené může Obchodní Partner uskutečnit telefonní hovor(y) s 

potenciálním Zákazníkem, nebo Obchodním Partnerem (dále jen „potenciální zákazník“) 

v následujících omezených případech: 

 

1. Pokud má Obchodní Partner navázán obchodní vztah s potenciálním zákazníkem. Tím, 

že je „navázán obchodní vztah“, se myslí, že mezi Obchodním Partnerem a potenciálním 

zákazníkem existuje vztah založený na: 

 

2. Nákupu, pronájmu, nebo leasingu zboží, či služeb poskytovaných Obchodním 

Partnerem ze strany potenciálního zákazníka během osmnácti (18) měsíců 

bezprostředně předcházejících datu telefonického hovoru s cílem přimět zájemce ke 

koupi produktu, nebo služeb: nebo 

 

3. Finanční transakci mezi potenciálním zákazníkem a Obchodním Partnerem, k níž 

došlo během osmnácti (18) měsíců bezprostředně předcházejících datu takového 

hovoru. 

4. Osobním dotazu nebo žádosti potenciálního zákazníka týkajícím se produktu nebo služby 

nabízené Obchodním Partnerem během tří (3) měsíců bezprostředně předcházejících 

datu takového hovoru. 
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5. Pokud Obchodní Partner obdrží písemné a podepsané povolení od potenciálního 

zákazníka opravňující ho k tomu, aby mu zavolal. V povolení musí být uvedena telefonní 

čísla, na která je Obchodní Partner oprávněn volat. 

 

6. Obchodní Partneři mohou volat rodinným příslušníkům, osobním přátelům a známým. 

„Známý“ je někdo, s kým má Obchodní Partner přímý vztah, který s ním navázal v nejdříve 

v nedávné době  (tzn., že Obchodní Partner se s ním nedávno osobně setkal). Vezměte 

však na vědomí, že pokud si Obchodní Partner zvykne „sbírat vizitky“ od každého, koho 

potká, a následně mu zavolá, podle místních zákonů může jít o zakázanou formu 

telemarketingu. Pokud tedy budou Obchodní Partneři volat „známým“, musí takové hovory 

uskutečňovat pouze příležitostně, nesmí jít o běžný postup. 

 

Obchodní Partneři navíc v souvislosti s provozováním svého podnikání s Kyӓni nebudou používat 

systémy automatického telefonního vytáčení. „Systémem automatického telefonního vytáčení“ se 

myslí zařízení, které je schopno: a) ukládat, nebo vytvářet telefonní čísla, na která se má volat, 

pomocí generátoru náhodných, nebo sekvenčních čísel; a (b) taková čísla vytáčet. 

i. Internetové stránky Obchodního Partnera S výjimkou případů uvedených v tomto oddíle a v 

oddíle (j) níže, pokud si Obchodní Partner přeje využívat internetové, nebo webové stránky k 

propagaci svého podnikání Kyӓni, žádný Obchodní Partner nesmí samostatně vytvářet webové 

stránky, na nichž by se nacházely názvy, loga nebo popisy produktů Kyӓni nebo na nichž by jinak 

(přímo či nepřímo) docházelo k propagaci produktů Kyӓni nebo podnikatelské příležitosti s Kyӓni. 

Všechny obrázky znázorněné na webových stránkách Obchodního Partnera musí být získány z 

oficiální sekce určené ke stahování obrazových materiálů, určené pro zemi bydliště daného 

Obchodního Partnera, přičemž na stránkách musí být jasně uvedeno jméno Obchodního Partnera, 

kontaktní údaje a sdělení „Nezávislý Obchodní Partner Kyӓni“. 

 

Vnitrostátní a místní zákony týkající se internetu včetně propagačních webových stránek 

jsou složité. Porušení zákona ze strany Obchodních Partnerů může společnost Kyӓni 

vystavit možným vynucovacím opatřením, která by mohla ohrozit společnost samotnou o 

podnikání všech Obchodních Partnerů. 

 

Proto společnost Kyӓni všem Obchodním Partnerům důrazně doporučuje, aby využívali vlastní 

replikované webové stránky společnosti. Tyto webové stránky vyvíjí a spravuje společnost Kyӓni, 

aby bylo zajištěno, že budou v souladu se všemi příslušnými oblastmi práva. 

 

Pokud jsou splněny určité podmínky, Kyӓni může Obchodnímu Partnerovi povolit, aby vyvinul své 

vlastní webové stránky. Jde o následující podmínky: 

 

(i) Obchodní Partner musí před vytvořením svého webu podat písemnou žádost o schválení 

nezávislých webových stránek. Žádosti o schválení musí být zaslány oddělení pro shodu s 

předpisy (Compliance Department). Schválení nezávislých webových stránek je na 

výhradním a bezpodmínečném uvážení společnosti Kyӓni. 

 

(ii) Obchodní Partner navíc zaplatí náklady na právní kontrolu, kterou je třeba u jeho 

nezávislých webových stránek provést. 

V případě, že společnost Kyӓni dojde k závěru, že navrhované nezávislé webové stránky nejsou 

přijatelné, informuje Obchodního Partnera, že web musí být upraven, a dokud nebudou takové 

úpravy provedeny, bude souhlas odepřen. Žádný Obchodní Partner nesmí své nezávislé webové 

stránky zpřístupnit veřejnosti, dokud od Kyӓni neobdrží písemný souhlas. 

 

Na schválených webových stránkách nelze provádět žádné změny ani úpravy s výhradou 

následujících: 
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V případě, že si Obchodní Partner dříve schválené webové stránky přeje změnit, musí podat 

žádost o jejich úpravu a uhradit za změnu poplatek ve výši 80 EUR. V žádosti o změnu musí být 

konkrétně uvedeny veškeré úpravy či doplnění, které si Obchodní Partner přeje provést. Změny 

nesmí být na webových stránkách zveřejněny, dokud Obchodní Partner neobdrží písemný souhlas 

od Kyӓni. 

 

j. Webové stránky Obchodních Partnerů a internetový prodej: Obchodní Partneři mohou 

prostřednictvím svých stránek zajišťovat internetový prodej pouze se souhlasem firemní kanceláře 

společnosti Kyӓni (Kyӓni Corporate Office). Každý Obchodní Partner, kterému bylo toto povolení 

uděleno, musí přísně dodržovat následující omezení: 

 

(1) Produkty nesmí být prodávány za nižší cenu než je aktuálně zveřejněná velkoobchodní 

cena (určená pro Obchodní Partnery); 

(2) Obchodní Partneři nesmí uvádět odkazy na internetové stránky, jako například eBay, 

Amazon nebo jakékoli podobné internetové prodejce; 

(3) Obchodní Partneři nesmějí nabízet produkty k prodeji v žádné zemi, na jejímž trhu se 

Kyӓni oficiálně nevyskytuje, přičemž stanovení toho, zda se Kyäni na jistém trhu oficiálně 

vyskytuje, je na výhradním a bezpodmínečném uvážení Kyӓni; 

(4) Obchodní Partneři musí používat schválené firemní obrázky a materiály určené pro 

příslušný trh, jak je uvedeno v části Back Office Ke stažení, a nesmějí provádět žádné 

další úpravy kromě změny jejich velikosti; 

(5) Pokud Kyӓni předem písemně neschválí jinak, Obchodní Partneři nesmějí samostatně ani 

v kombinaci s jakýmikoli produkty Kyӓni prodávat žádné další produkty. 

(6) URL musí spolu s dalším jedinečným identifikátorem Obchodního Partnera obsahovat 

slovo „kyanidist“, nebo „kyaniteam“. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti 

Kyäni nesmějí být na adrese URL uvedeny žádné názvy produktů, země, trhy nebo území. 

Přijatelná by byla například URL www.wellnesskyanidist.com nebo 

www.healthykyaniteam.com . URL www.kyanigermany.com však nikoli. 

 

(7) Společnost Kyӓni si podle svého výhradního a bezpodmínečného uvážení vyhrazuje 

právo přijmout, odmítnout, schválit, nebo zrušit jakékoli navrhované webové stránky 

Obchodního Partnera. 

(8) Obchodní Partneři nesmí k vytvoření preference ve výsledcích vyhledávání 

jakýchkoli vyhledávačů používat žádné nezákonné ani klamavé prostředky. 

k. Reklama ve vyhledávačích: Obchodní Partneři mohou mít v internetových vyhledávačích 

reklamu s použitím ochranných známek Kyäni za předpokladu, že společnost Kyäni vydá 

předchozí písemný souhlas s podrobnostmi reklamní kampaně, včetně slov nebo frází, které mají 

být použity, a úvodní stránky, na niž si Obchodní Partneři přejí návštěvníka přesměrovat. 

 

l. Názvy domén a e-mailové adresy: Obchodní Partneři nesmějí pro jakýkoli název 

internetové domény použít ani se nesmí pokusit zaregistrovat žádné obchodní názvy, 

ochranné známky, názvy služeb, značky služeb, názvy produktů společnosti Kyäni, název 

společnosti ani žádné jeho odvozeniny. Obchodní Partneři také nesmějí začlenit ani se 

pokoušet začlenit do žádné adresy elektronické pošty žádné obchodní názvy, ochranné 

známky, názvy služeb, značky služeb, názvy produktů společnosti Kyäni, název společnosti 

ani žádné jeho odvozeniny. 

(1) Každá e-mailová adresa, v níž je použit název Kyäni, musí obsahovat „Kyänidist“, nebo 

http://www.wellnesskyanidist.com/
http://www.healthykyaniteam.com/
http://www.kyanigermany.com/
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„Kyäniteam“ a nějaký další identifikátor. Byla by například přijatelná e-mailová adresa 

johndoe.Kyänidist@gmail.com nebo johndoe.kyäniteam@gmail.com . 

(2) Pokud je v e-mailové adrese uvedeno „Kyänidist“, nebo „Kyäniteam“, podpisový řádek e-

mailové adresy musí obsahovat také jméno Obchodního Partnera a sdělení „nezávislý 

Obchodní Partner Kyäni“, nebo „tým nezávislého Obchodního Partnera Kyäni“. 

 

m. Účty na sociálních sítích: Pokud chcete společnost Kyӓni zmínit na sociálních sítích, všechna 

uživatelská jména, která obsahují slovo Kyӓni, musí obsahovat také „Kyanidist“, nebo „Kyani 

Team“. Žádné další varianty nebudou akceptovány. Uživatelská jména nesmí obsahovat pouze 

slovo Kyӓni ani žádné konkrétní produkty nebo obchodní názvy Kyӓni jako „Sunrise“, „Sunset“, 

„PayGate Accumulator“ atd. Kromě toho musí Obchodní Partner uvést své jméno spolu se 

sdělením „nezávislý Obchodní Partner Kyäni“, nebo „tým nezávislých Obchodních Partnerů 

Kyäni“. V případě, že jsou na účtu na sociálních sítích zveřejněny nějaké obrázky, které se týkají 

produktů Kyӓni, musí jít o oficiálně schválené obrázky a materiály společnosti Kyӓni získané z 

Back Office. 

 

n. Vizitky: Všechny vizitky musí obsahovat logo nezávislého Obchodního Partnera Kyӓni. Obchodní 

Partner nesmí mít na vizitce žádný údaj ani žádný obsah, na základě něhož by osoba, jež vizitku 

obdrží, usoudila, že Obchodní Partner je zaměstnancem společnosti Kyӓni. Pokud se Obchodní 

Partner rozhodne na vizitce uvést svou úroveň, každé takové označení úrovně musí být přesné. 

 

o. Ochranné známky a autorská práva: Společnost Kyӓni nepovolí použití svých obchodních 

názvů, ochranných známek, vzorů ani symbolů ze strany žádné osoby ani Obchodního Partnera 

Kyӓni bez jejího předchozího písemného souhlasu. Obchodní Partneři bez písemného souhlasu 

Kyӓni nesmějí za účelem prodeje, nebo distribuce pořizovat žádné záznamy firemních akcí a 

projevů; Obchodní Partneři nesmějí za účelem prodeje, nebo pro osobní potřebu žádné záznamy 

zvukových či obrazových prezentací pořízených společností ani reprodukovat. 

 

p. Média a dotazy médií: Obchodní Partneři nesmí odpovídat na dotazy médií týkající se 

společnosti Kyӓni ani jejích produktů nebo Kyӓni v souvislosti s jejich nezávislým podnikáním s 

Kyӓni. Veškeré dotazy jakýchkoli médií, které se v jakémkoli ohledu Kyӓni týkají, musí být 

okamžitě předány oddělení pro vztahy s veřejností společnosti Kyäni. Tyto zásady jsou navrženy 

tak, aby bylo zajištěno, že budou veřejnosti poskytovány přesné a jednotné informace a 

společnost se bude prezentovat se správnou veřejnou imagí. 

 

q. Nekalý nákup: „Nekalým nákupem“ se myslí: {a) sponzorování fyzických, nebo právnických osob 

bez prostudování si žádosti o navázání obchodního partnerství a bez uzavření smlouvy o 

nezávislém obchodním partnerství ze strany těchto fyzických, nebo právnických osob; {b) 

podvodné sponzorování, nebo registrace fyzické, nebo právnické osoby jako Obchodního 

Partnera nebo Zákazníka; {c) sponzorování, nebo pokus o sponzorování neexistujících fyzických, 

či právnických osob jako Obchodních Partnerů, nebo Zákazníků 

{„fantomů“); nebo {d) používání platební karty Obchodním partnerem nebo Zákazníkem, nebo 

jeho jménem, pokud daný Obchodní Partner nebo Zákazník není držitelem takové platební 

karty. Nekalý nákup představuje závažné porušení těchto zásad a postupů a je přísně a 

bezpodmínečně zakázán. 

r. Obchodní subjekty: Obchodní společnost, partnerství nebo svěřenský fond (v tomto oddíle 

souhrnně označované jako „obchodní subjekt“) mohou požádat o členství v Kyäni tím, že Kyäni 

předloží svou zakládací listinu, smlouvu o uzavření partnerství, nebo dokumenty svěřenského 

fondu (trustu) a veškeré příslušné oficiální dokumenty prokazující existenci daného 

podnikatelského subjektu (tyto dokumenty se souhrnně označují jako „dokumenty podnikatelského 

subjektu“) spolu s řádně vyplněným registračním formulářem pro obchodní subjekt. Pokud je 

Obchodní Partner sponzorován na internetu, musí být do 30 dnů od zahájení internetového 

sponzorování společnosti Kyäni předloženy dokumenty obchodního subjektu a registrační formulář 

mailto:johndoe.Kyänidist@gmail.com
mailto:johndoe.kyäniteam@gmail.com
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pro obchodní subjekt. Osoba/subjekt prodávající produkty Kyäni může změnit svůj status pod 

stejným sponzorem z jednotlivce na partnerství, společnost, či svěřenecký fond, nebo z jednoho 

typu subjektu na jiný, ale bude třeba, aby byl dodržen běžný proces změny vlastnictví. Registrační 

formulář pro obchodní subjekt musí být podepsán všemi akcionáři, společníky, či správci. Členové 

subjektu jsou společně a nerozdílně odpovědní za jakékoli zadlužení nebo jiné závazky vůči Kyäni. 

Změny typu podnikatelského subjektu nelze použít k obcházení pravidel změny genealogie nebo 

změny vlastnictví. 

 

s. Změny v souvislosti s podnikáním s Kyӓni: Každý Obchodní Partner musí společnost Kyӓni 

okamžitě informovat o všech změnách informací obsažených ve své žádosti o uzavření 

obchodního partnerství a smlouvě o obchodním partnerství předložením písemného sdělení, řádně 

podepsané žádosti o uzavření obchodního partnerství a smlouvy o obchodním partnerství s 

uvedením správných informací a předložením příslušné podpůrné dokumentace. 

 

t. Změna genealogie: K ochraně integrity všech marketingových struktur a tvrdé práce všech 

Obchodních Partnerů Kyäni důrazně nedoporučuje provádět změny v genealogii. Zachovávání 

integrity stromů nebo struktur je pro úspěch každého Obchodního Partnera a marketingové 

struktury zásadní. Proto je přemístění podnikání s Kyäni z jedné vzestupné linie do druhé 

povolován jen zřídka. 

 

Žádosti o změnu genealogie musí být podány písemně oddělení služeb Obchodním Partnerům a 

musí obsahovat důvod přemístění. Přemístění budou brána v úvahu pouze v následujících dvou 

(2) případech: 

 

(i) V případě podvodných pohnutek, nebo neetického sponzorování může Obchodní Partner 

požádat, aby byl převeden do jiné struktury tak, aby celá jeho marketingová struktura 

zůstala nedotčena. Všechny žádosti o přemístění z důvodu podvodných sponzorských 

praktik budou posuzovány případ od případu. 

 

(ii) Obchodní Partner, který by chtěl být přemístěn, předloží řádně a plně vyplněný formulář 

pro změnu genealogie, jenž bude obsahovat písemný souhlas všech dotčených 

Obchodních Partnerů ve vzestupné linii. Pokud Obchodní Partner ve vzestupné linii na 

žádost o schválení neodpoví do třiceti dnů, bude se mít za to, že s navrhovaným 

přemístěním souhlasí. Změny genealogie jsou povoleny pouze během prvních 30 dnů od 

registrace.  Změny po tomto datu povoleny nejsou. Pokud nebude požadováno jinak, 

Obchodní Partneři v sestupné linii budou přesunuti spolu s přemísťovaným Obchodním 

Partnerem. Přemísťovaní Obchodní Partneři musí na zpracování a ověření požadavků na 

změnu vyčkat třicet (30) dnů od doby, co společnost Kyäni obdrží formuláře pro změnu 

genealogie. Během prvních 10 dnů, kdy změna genealogie vyžadována není, platí zvláštní 

ustanovení. V této době může sponzor ze své e-mailové adresy, kterou má Kyäni 

v evidenci, zaslat email zákaznickému servisu společnosti Kyäni. Po 10 dnech je 

vyžadován formulář. 

 

Bude-li spolu s žádostí a změnu genealogie předložen jakýkoli neúplný, zavádějící, pozměněný, 

nebo podvodný dokument, může to vést k zamítnutí žádosti a disciplinárnímu postihu Obchodního 

Partnera, který dokument předkládá. 

u. Neoprávněné nároky a úkony 
 

1. Odškodnění: Obchodní Partner je plně odpovědný za všechna svá slovní i písemná 

prohlášení učiněná v souvislosti s produkty Kyӓni a globálním plánem odměňování, která 

nejsou výslovně uvedena v oficiálních materiálech společnosti Kyӓni. Obchodní Partneři 

se zavazují společnost Kyӓni a její ředitele, vedoucí pracovníky, zaměstnance a zástupce 

odškodnit a zbavit je veškeré odpovědnosti vyplývající ze soudních rozhodnutí, 

občanskoprávních sankcí, náhrad, poplatků za právní zastoupení, soudních nákladů nebo 
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ušlého zisku, které společnosti Kyӓni vzniknou v důsledku neoprávněných prohlášení 

nebo jednání Obchodního Partnera. Toto ustanovení platí i po ukončení smlouvy o 

nezávislém obchodním partnerství. 

 

2. Tvrzení týkající se produktů: Nesmí být činěna žádná tvrzení (včetně osobních 

testimoniálů) o terapeutických, léčebných nebo prospěšných vlastnostech jakýchkoli 

produktů nabízených společností Kyӓni, s výjimkou těch, která jsou uvedena v oficiální 

literatuře Kyӓni určené pro zemi, v níž je uskutečňován jejich prodej. Žádný Obchodní 

Partner zejména nesmí tvrdit, že produkty Kyӓni jsou užitečné při léčbě, diagnostice, 

zmírňování nebo prevenci jakýchkoli onemocnění. Taková prohlášení mohou být vnímána 

jako tvrzení o léčivech. Taková tvrzení nejen porušují zásady společnosti Kyӓni, ale jsou 

potenciálně nebezpečná a mohou být v rozporu s různými nadnárodními, vnitrostátními a 

místními zákony. 

 

3. Tvrzení o příjmech: Někteří Obchodní Partneři jsou občas ve své horlivosti sponzorovat 

potenciální nové Obchodní Partnery v pokušení zmiňovat příjmy nebo výdělky, aby 

demonstrovali sílu síťového marketingu, která je mu vlastní. To je kontraproduktivní, 

protože noví Obchodní Partneři mohou být velmi rychle zklamaní, pokud jejich výsledky 

nejsou tak dobré, nebo tak rychlé jako ty, kterých dosáhli ostatní. Ve společnosti Kyӓni 

pevně věříme, že příjmový potenciál Kyӓni je dostatečně velký na to, aby byl vysoce 

atraktivní, aniž bychom uváděli příjmy ostatních. Kromě toho jsou určité typy nároků na 

příjem a testimoniály osob zapojených do síťového marketingu často upraveny, nebo 

dokonce zakázány vnitrostátními a místními zákony. I když se Obchodní Partneři mohou 

domnívat, že poskytnutí kopie výplat nebo zveřejnění svých výdělků či výdělků jiných je 

přínosné, toto jednání má právní důsledky, které mohou negativně ovlivnit společnost 

Kyӓni i Obchodního Partnera, jenž nárok uplatňuje, pokud současně s nárokem na příjem, 

nebo prohlášením o příjmech nejsou poskytnuta příslušná zákonem požadovaná sdělení. 

Vzhledem k tomu, že Obchodní Partneři Kyӓni nemají k dispozici údaje nezbytné pro 

splnění zákonných požadavků na předkládání tvrzení o příjmech, nesmí Obchodní Partner 

při prezentaci, nebo diskusi o podnikatelské příležitosti s Kyӓni, nebo globálním plánu 

odměňování potenciálnímu Obchodnímu Partnerovi předkládat odhady příjmů, činit tvrzení 

o příjmech ani zveřejňovat své příjmy získané prodejem produktů Kyӓni (včetně uvádění 

výplat, kopií výplat, bankovních výpisů nebo daňových záznamů). Potenciální Obchodní 

Partner může být seznámen s hypotetickými příklady příjmů, které se používají k 

vysvětlení toho, jak funguje globální 

plán odměňování, a které vycházejí výhradně z matematických projekcí, pokud Obchodní 

Partner, jenž takové hypotetické příklady (1) prezentuje, potenciálnímu Obchodnímu 

Partnerovi (Partnerům) jasně vysvětlí, že tyto zisky jsou hypotetické; a (2) poskytne 

každému potenciálnímu Obchodnímu Partnerovi aktuální kopii oficiálního prohlášení o 

zveřejnění příjmů společnosti Kyäni. 

 

4. Obchodní místa: Společnost Kyӓni důrazně podporuje prodej svých produktů 

prostřednictvím osobního kontaktu. V zájmu zachování hodnoty značky Kyӓni a pomoci 

zajistit standard férovosti pro svou základnu Obchodních Partnerů nesmějí Obchodní 

Partneři bez předchozího písemného souhlasu společnosti vystavovat ani prodávat 

produkty nebo literaturu Kyӓni v žádných maloobchodním provozovnách, nebo 

provozovnách, kde jsou poskytovány služby, s výjimkou případů uvedených výše v těchto 

zásadách a postupech. Společnost Kyӓni umožní Obchodním Partnerům zažádat si a 

provozovat prodej v maloobchodních provozovnách, nebo provozovnách, kde jsou 

poskytovány služby, pokud je provozovna: (1) nezávislou maloobchodní prodejnou v 

místním vlastnictví, která není součástí národního, regionálního, nebo celostátního 

řetězce; nebo (2) ordinací praktického lékaře. Společnost Kyӓni umožní Obchodním 

Partnerům zažádat si o komerční prodej a realizovat ho po předchozím písemném 
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souhlasu společnosti. Pro účely těchto zásad a postupů slovní spojení „komerční prodej“ 

znamená prodej: a) produktů Kyӓni, který se rovná, nebo převyšuje částku 800 EUR v 

rámci jedné objednávky; a (b) třetí straně, která má v úmyslu produkty dále prodávat 

konečnému spotřebiteli. 

 

5. Veletrhy, výstavy a další prodejní fóra: Obchodní Partneři mohou vystavovat a/nebo 

prodávat produkty Kyӓni na veletrzích a profesních prodejních výstavách. Před odesláním 

zálohy pořadateli akce musí Obchodní Partneři písemně kontaktovat oddělení služeb 

Obchodním Partnerům za účelem podmínečného schválení, protože zásadou Kyäni je 

schválit pouze jednu osobu/subjekt prodávající produkty Kyӓni na akci. Konečné schválení 

bude uděleno prvnímu Obchodnímu Partnerovi, který předloží oficiální propagační 

materiály týkající se dané akce, kopii smlouvy podepsané jak jím samotným, tak 

organizátorem akce a potvrzení o zaplacení zálohy za stánek. Souhlas se uděluje pouze na 

konkrétní akci. Jakékoli žádosti o účast na budoucích akcích musí být znovu předloženy 

oddělení služeb pro Obchodní Partnery. V zájmu zachování své hodnotné značky si Kyӓni 

dále vyhrazuje právo odmítnout povolení k účasti na jakékoli akci, kterou nepovažuje za 

vhodné fórum k propagaci svých produktů nebo podnikatelské příležitosti Kyӓni. Schválení 

nebude uděleno pro swapy, garážové prodeje, bleší nebo farmářské trhy, protože tyto akce 

nepřispívají k profesionální imagi, kterou si Kyӓni přeje prezentovat. 

 

6. Zákaz uplatňování predátorských cen: Veškerý prodej produktů Kyӓni Obchodním 

Partnerem musí probíhat za zveřejněnou velkoobchodní cenu určenou pro Obchodní 

Partnery, která je uvedena na internetových stránkách Kyӓni v den prodeje. 

 

v. Střet zájmů 
 

1. Zákaz získávání členů: Pokud Obchodní Partneři společnosti Kyӓni chtějí, mohou se 

účastnit jiných přímých prodejů nebo projektů síťového či multi-level marketingu (společně 

dále jen „síťový marketing“) týkajících se produktů jiných společností než Kyӓni. Pokud se 

však Obchodní Partneři rozhodnou využít jiné příležitosti síťového marketingu, aby se 

vyhnuli střetu zájmů a porušení loajality, mají Obchodní Partneři zakázáno neoprávněné 

získávání členů, čímž se myslí: 

 

Získávání členů, nebo pokus o získání členů či sponzorování Zákazníků nebo Obchodních 

Partnerů Kyӓni pro jiné obchodní společnosti praktikující síťový marketing během platnosti 

této smlouvy, a to buď přímo, nebo prostřednictvím třetí strany. Patří sem mimo jiné 

prezentace nebo asistence při prezentaci jiných obchodních podniků praktikujících síťový 

marketing jakémukoli Zákazníkovi či Obchodnímu Partnerovi Kyӓni nebo implicitní, či 

explicitní povzbuzování jakéhokoli Zákazníka nebo Obchodního Partnera Kyӓni k tomu, 

aby se připojil k jiným obchodním podnikům. Vzhledem k tomu, že pokud Obchodní 

Partner provozuje dva programy síťového marketingu, dojde s extrémně vysokou 

pravděpodobností ke konfliktům, musí Obchodní Partner před získáním, nebo zahájením 

sponzorování potenciálního zákazníka v rámci jiné společnosti praktikující síťový 

marketing nejprve určit, zda je potenciální zákazník Zákazníkem, nebo Obchodním 

Partnerem společnosti Kyӓni; 

 

Po dobu šesti měsíců od zrušení smlouvy o obchodním partnerství nesmí bývalý 

Obchodní Partner pro jiný program síťového marketingu získat žádného Obchodního 

Partnera nebo Zákazníka Kyӓni;  

 

Produkce, nebo nabízení jakékoli literatury, pásek či propagačních materiálů jakékoli 

povahy v rámci jiného podnikání v oblasti síťového marketingu, které Obchodní Partner, 

nebo jakákoli třetí osoba používá k získávaní Zákazníků nebo Obchodních Partnerů Kyӓni 

pro tento obchodní podnik; 
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Prodej, nabídka k prodeji nebo propagace jakýchkoli jiných produktů, které jsou 

konkurenčními produkty ve vztahu k produktům Kyӓni, Zákazníkům nebo Obchodním 

Partnerům Kyӓni. Za konkurenční produkt je považován jakýkoli produkt ve stejné obecné 

kategorii jako produkt Kyӓni, např. jakýkoli doplněk stravy, který lze zařadit do stejné 

druhové kategorie jako doplňky stravy Kyäni, je konkurenčním produktem bez ohledu na 

rozdíly v ceně, kvalitě, složkách nebo obsahu živin; 

 

Nabízení produktů Kyӓni nebo propagace globálního plánu odměňování Kyӓni spolu s 

jakýmikoli produkty, obchodním plánem, podnikatelskou příležitostí nebo pobídkou jiných 

společností než Kyӓni; nebo 

Nabízení jakýchkoli produktů, obchodních plánů, podnikatelských příležitostí nebo 

pobídek, které nepocházejí od Kyӓni, na jakékoli schůzi, semináři, prezentaci u 

příležitosti uvedení na trh, kongresu nebo jiné akci Kyӓni, či bezprostředně po takové 

akci. 

 

2. Přehledy o činnosti v sestupné linii: K přehledům o činnosti v sestupné linii má Obchodní 

Partner přístup na oficiálních internetových stránkách společnosti Kyäni, kde si je může 

zobrazit. Přístup k internetovým přehledům o činnosti v sestupné linii je chráněn heslem. 

Všechny přehledy o činnosti v sestupné linii a informace v nich obsažené jsou důvěrné a 

představují vlastnické informace a obchodní tajemství společnosti Kyӓni. Přehledy o 

činnosti v sestupné linii jsou Obchodním Partnerům poskytovány za zachování nejpřísnější 

důvěrnosti a jsou jim zpřístupněny výhradně za účelem usnadnění jejich práce v rámci 

struktur v sestupné linii při rozvoji jejich podnikání s Kyӓni. Obchodní Partneři by měli své 

přehledy o činnosti v sestupné linii používat k tomu, aby pomohli, motivovali a vyškolili své 

Obchodní Partnery v sestupné linii. Obchodní Partner a společnost Kyӓni souhlasí s tím, 

že nebýt této dohody o důvěrnosti a nezveřejňování informací, Kyӓni by Obchodnímu 

Partnerovi zprávy o činnosti v sestupné linii neposkytovala. Obchodní Partner nesmí svým 

jménem ani jménem žádné jiné osoby, partnerské organizace, sdružení, korporace či 

jiného subjektu: 

 

(i) Přímo ani nepřímo sdělovat žádné informace obsažené v jakékoli zprávě o 

činnosti v sestupné linii žádné třetí straně; 

(ii) Přímo ani nepřímo sdělovat své heslo nebo jiný uživatelský přístupový kód do 

přehledu o činnosti v sestupné linii; 

(iii) Používat tyto informace ke konkurenčním účelům ve vztahu ke společnosti 

Kyӓni nebo k jinému účelu než k propagaci svého podnikání s Kyӓni; 

(iv) Snažit se získat, či přesvědčit jakéhokoli Obchodního Partnera nebo Zákazníka 

společnosti Kyӓni uvedeného v jakémkoli přehledu, nebo se jakýmkoli způsobem 

pokoušet jakéhokoli Obchodního Partnera nebo preferovaného Zákazníka 

společnosti Kyӓni ovlivnit, nebo přimět k tomu, aby změnil svůj obchodní vztah se 

společností Kyӓni; 

(v) Využít ani sdělit žádné informace obsažené v jakémkoli přehledu o činnosti v 

sestupné linii žádné osobě, partnerské organizaci, sdružení, korporaci nebo 

jinému subjektu. 

Na žádost společnosti každý současný, nebo bývalý Obchodní Partner společnosti vrátí 

originál i všechny kopie přehledů o činnosti v sestupné linii. 
 

w. Cílení na jiné přímé prodejce: Společnost Kyӓni nesouhlasí s tím, aby Obchodní Partneři cíleně 
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nebo vědomě oslovovali prodejce jiné společnosti praktikující přímý prodej, aby prodávali produkty 

Kyӓni, nebo se stali Obchodními Partnery Kyӓni, ani nesouhlasí s tím, aby Obchodní Partneři 

nabádali nebo lákali členy prodejního týmu jiné společnosti praktikující přímý prodej k porušování 

podmínek jejich smlouvy s touto jinou společností. Pokud se Obchodní Partneři do takové činnosti 

zapojí, nesou riziko, že budou druhou společností praktikující přímý prodej žalováni. Pokud bude 

proti Obchodnímu Partnerovi na základě toho, že se vykonával nepatřičnou činnost spočívající v 

získávání svých prodejců nebo Zákazníků, podána jakákoli žaloba, či zahájeno arbitrážní řízení, 

nebo řízení o mediaci, společnost Kyӓni tomuto Obchodnímu Partnerovi neuhradí žádné náklady 

na obhajobu ani právní poplatky, ani ho neodškodní v souvislosti s žádným rozsudkem, pokutou, či 

vyrovnáním. 

 

x. Křížové získávání Zákazníků/Obchodních Partnerů: Křížové získávání Zákazníků/Obchodních 

Partnerů, nebo pokus o něj, je přísně zakázán. Křížové získávání Zákazníků/Obchodních Partnerů 

je definováno jako nabádání, registrace, nebo sponzorování jednotlivce, či subjektu, který již má se 

společností Kyӓni uzavřenou zákaznickou smlouvu, nebo smlouvu o nezávislém obchodním 

partnerství v rámci jiné sponzorské linie, nebo který takovou smlouvu uzavřel v předchozích 

dvanácti kalendářích měsících. Používání jména manžela/manželky, nebo příbuzného/příbuzné, 

obchodních názvů, DBA (Doing Business As), smyšlených názvů, společností, partnerských 

organizací, svěřeneckých fondů (trustů), federálních identifikačních čísel, nebo fiktivních 

identifikačních čísel za účelem obejití těchto zásad je zakázáno. Obchodní Partneři nesmějí 

snižovat, diskreditovat ani hanobit jiné Obchodní Partnery společnosti Kyӓni ve snaze přimět 

jiného Obchodního Partnera, aby se stal součástí marketingové struktury prvního Obchodního 

Partnera. 

 

Pokud je křížové získávání Zákazníků/Obchodních Partnerů zjištěno, musí na to být společnost 

okamžitě upozorněna. Společnost Kyӓni může ve vztahu k Obchodnímu Partnerovi, který byl 

přemístěn do jiné marketingové struktury, a/nebo Obchodním Partnerům, jež podporovali křížové 

získávání Zákazníků/Obchodních Partnerů, nebo se ho účastnili, uplatnit disciplinární opatření. 

Pokud to společnost Kyӓni považuje za spravedlivé a proveditelné, může také všechny, nebo část 

Obchodních Partnerů, kteří se provinili, přesunout v sestupné linii do jejich původní pozice. 

Společnost Kyӓni však není povinna strukturu Obchodního Partnera vytvořenou křížovým získáním 

Zákazníků/Obchodních Partnerů v sestupné linii přesunout a konečné naložení s touto strukturou 

zůstává výhradně na uvážení společnosti Kyӓni. Obchodní Partneři se ve vztahu ke společnosti 

Kyӓni zříkají všech nároků a žalob vyplývajících z uspořádání křížově sponzorované struktury v 

sestupné linii Obchodního Partnera. 

 

y. Chyby nebo dotazy: Má-li Obchodní Partner nějaké dotazy, nebo se domnívá, že došlo k 

jakýmkoli chybám, pokud jde o provize, bonusy, přehledy o činnosti v sestupné linii, či poplatků, 

musí to společnosti Kyӓni písemně oznámit do 60 dnů od data domnělé chyby, nebo incidentu. 

Společnost Kyӓni nenese odpovědnost za žádné chyby, opomenutí, nebo problémy, které jí nebyly 

oznámeny do 60 dnů. 

 

z. Zákaz pořizování nadměrných zásob: Obchodní Partneři nejsou povinni vést inventář produktů 

ani prodejních pomůcek. Obchodní Partneři, kteří tak učiní, si tak mohou díky zkrácené reakční 

době při vyřizování zákaznických objednávek nebo při plnění potřeb nového Obchodního Partnera 

usnadnit maloobchodní prodej a budování marketingové struktury. Každý Obchodní Partner se 

musí v těchto záležitostech rozhodnout sám. Aby bylo zamezeno tomu, že Obchodní Partneři 

budou hromadit nadbytečné zásoby, které nejsou schopni prodat, mohou být takové zásoby poté, 

co o to Obchodní Partner v souladu se zde popsanými podmínkami požádá, společnosti Kyӓni 

vráceny. 

 

Společnost Kyӓni přísně zakazuje nákup produktů v nepřiměřených množstvích především za 

účelem získání provizí, bonusů nebo postupu v globálním plánu odměňování Kyӓni. Obchodní 

Partneři nesmějí nakupovat více zásob než jsou schopni přiměřeně za měsíc prodat nebo 
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spotřebovat a ani k tomu nesmí vyzývat ostatní. Obchodní Partneři mají zakázáno nakupovat 

produkty za více než 800 EUR měsíčně, pokud společnosti Kyӓni neprokážou, že mají 

nevyřízené maloobchodní objednávky přesahující tuto částku, nebo společnosti Kyӓni 

neposkytnou jiný písemný důvod, proč je takový nákup nezbytný. 

 
 

aa. Schválení nebo souhlas vydaný státem: Žádné společnosti nebo programy zaměřené na přímý 

prodej nebo síťový marketing nepodléhají schválení ze strany místních ani celostátních orgánů 

státní správy či samosprávy ani státních úředníků. Obchodní Partneři proto nebudou prohlašovat 

ani naznačovat, že společnost Kyӓni nebo její globální plán odměňování byly jakýmkoli orgánem 

státní správy či samosprávy nebo státním úředníkem „schváleny“, „odsouhlaseny“ nebo jinak 

uznány. 

 

bb. Identifikace: Všichni Obchodní Partneři jsou povinni v žádosti o navázání obchodního partnerství a 

smlouvě o obchodním partnerství nebo v souvislosti s nimi poskytnout veškerá požadovaná 

identifikační, daňová, nebo vnitrostátní identifikační čísla. Poté, co se Obchodní Partner 

zaregistruje, společnost mu poskytne jedinečné identifikační číslo Obchodního Partnera, podle 

kterého bude identifikován. Toto číslo bude použito k zadávání objednávek a sledování provizí a 

bonusů. 

 

cc. Daně z příjmu: Společnost Kyӓni bude každý rok poskytovat daňové a informační formuláře, nebo 

prohlášení, které je ze zákona povinna předložit příslušným vládním orgánům, či orgánům finanční 

správy. Každý Obchodní Partner je odpovědný za zaplacení všech daní z jakéhokoli příjmu, který 

jako nezávislý Obchodní Partner vygeneroval. 

 

dd. Status nezávislého kontrahenta: Obchodní Partneři jsou nezávislí kontrahenti. Smlouva mezi 

společností Kyӓni a jejími Obchodními Partnery nezakládá vztah zaměstnavatel/zaměstnanec, 

zastoupení, partnerství, ani společnou firmu mezi společností a Obchodním Partnerem ani s 

sebou nenese nákup franšízy, nebo podnikatelské příležitosti. Obchodní Partner nemá žádnou 

pravomoc (výslovnou ani předpokládanou) zavazovat společnost k jakékoli povinnosti. Každý 

Obchodní Partner si stanoví své vlastní cíle, pracovní dobu, způsoby prodeje i další aspekty 

provozování nezávislého podnikání s výjimkou případů, které mohou být omezeny smluvními 

závazky Obchodního Partnera a příslušnými zákony. 

 

Název Kyӓni a další názvy, které může společnost Kyӓni přijmout, jsou chráněné obchodní názvy, 

ochranné známky a značky služeb společnosti Kyӓni. Jako takové mají tyto značky pro Kyӓni 

velkou hodnotu a Obchodním Partnerům jsou poskytovány k použití pouze výslovně povoleným 

způsobem. Použití názvu Kyӓni na předmětech, které společnost nevyrábí, je zakázáno s výjimkou 

následujících případů: 

 

Jméno nezávislého Obchodního Partnera – nezávislý Obchodní Partner Kyӓni 
 

Všichni Obchodní Partneři se mohou pod svým vlastním jménem prezentovat jako „nezávislí 

Obchodní Partneři Kyӓni“ v telefonních seznamech nebo zlatých stránkách.  Žádný Obchodní 

Partner nesmí do telefonního seznamu umístit reklamu s použitím názvu nebo loga společnosti 

Kyäni. Obchodní Partneři se při zvednutí telefonu nesmí prezentovat s použitím slova Kyäni, „Kyӓni 

Incorporated“, nebo jakýmkoli jiným způsobem, který by volajícího vedl k domněnce, že se dovolal 

do kanceláří společnosti Kyӓni. 

 

ee. Pojištění podnikatelských aktivit: Společnost Kyӓni neposkytuje pro vaši nezávislou 

obchodní činnost pojistné krytí. Obchodní Partneři si mohou pro své podnikání podle svého 

uvážení sjednat vlastní pojistné krytí. 

 

ff. Pojištění odpovědnosti týkající se produktů: Společnost Kyӓni má sjednáno pojištění na 

ochranu společnosti a Obchodních Partnerů proti nárokům z odpovědnosti za škodu způsobenou v 
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souvislosti s produkty prostřednictvím „Klauzulí pro prodejce", které rozšiřují krytí na nezávislé 

Obchodní Partnery, pokud prodávají výrobky Kyӓni v souladu se zásadami společnosti a platnými 

zákony a předpisy. Pojistná smlouva společnosti Kyäni o odpovědnosti za škodu způsobenou 

vadou výrobku se nevztahuje na nároky nebo žaloby, které vzniknou v důsledku pochybení 

Obchodního Partnera při uvádění výrobků na trh, ani na jiné rizikové faktory spojené s nezávislou 

obchodní činností Obchodního Partnera. 

 

gg. Mezinárodní marketing: Obchodní Partneři jsou oprávněni prodávat produkty Kyӓni a registrovat 

Zákazníky nebo sponzorovat Obchodní Partnery pouze v zemích, v nichž je Kyӓni oprávněna 

podnikat, jak je uvedeno v oficiální firemní literatuře. V zemích, kde Kyӓni povolila prodej a aktivity 

Obchodních Partnerů, musí Obchodní Partneři dodržovat konkrétní pravidla stanovená společností 

Kyӓni pro danou zemi. Taková pravidla se mohou v jednotlivých zemích lišit a Obchodní Partneři 

jsou povinni znát příslušná pravidla platná pro zemi a místa, kde hodlají podnikat. Informace 

specifické pro jednotlivé země mohou být čas od času prezentovány v dodatku týkajícím se dané 

země, jenž je součástí těchto zásad a postupů. 

 

hh. Dodržování zákonů, právních předpisů a etických standardů: Mnohostátůdisponuje zákony 

upravujícími určité vnitrostátní podnikatelské aktivity. Ve většině případů se tyto právní předpisy 

vzhledem k povaze jejich podnikání na Obchodní Partnery nevztahují. Obchodní Partneři však 

musí dodržovat zákony, které se na ně vztahují. Pokud státní úředník, nebo orgán Obchodnímu 

Partnerovi oznámí, že se ho týká jistý právní předpis, Obchodní Partner by měl reagovat zdvořile a 

spolupracovat; je-li to vhodné, Obchodnímu Partnerovi se doporučuje zaslat kopii daného právního 

předpisu oddělení pro shodu s předpisy společnosti Kyӓni. 

 

Obchodní Partner musí při všech jednáních se spotřebiteli dodržovat Evropský kodex chování v 

přímém prodeji. 

ii. Nezletilé osoby: Obchodním Partnerem společnosti Kyӓni nesmí být žádná osoba, která je ve 

svém státě, nebo zemi bydliště považována za nezletilou. Obchodní Partneři nebudou nezletilé 

osoby sponzorovat ani registrovat do programu Kyӓni. 

jj. Aktivity členů domácnosti nebo přidružených osob: Pokud se kterýkoli člen domácnosti 

Obchodního Partnera zapojí do jakékoli činnosti, v souvislosti s níž by v případě, že by ji vykonával 

Obchodní Partner, došlo k porušení jakéhokoli ustanovení smlouvy, bude taková činnost 

považována za porušení smlouvy ze strany Obchodního Partnera, přičemž společnost Kyӓni může 

ve vztahu k Obchodnímu Partnerovi podniknout disciplinární kroky. Stejně tak pokud jakákoli 

fyzická osoba jakýmkoli způsobem spojená s obchodní společností, partnerskou organizací, 

svěřenským fondem, nebo jiným subjektem (dále jen „přidružená osoba“) poruší tuto smlouvu, 

bude takové jednání považováno za porušení smlouvy ze strany daného subjektu a společnost 

Kyӓni může proti tomuto subjektu podniknout disciplinární kroky. 

 

kk. Zákaz používání dalších obalů a přeznačování: Obchodní Partneři nesmějí žádným způsobem 

přelepovat, doplňovat ani pozměňovat štítky na produktech, informacích, materiálech či 

programech společnosti Kyӓni ani na ně nanášet další obaly. Produkty Kyӓni se musí prodávat 

pouze v původních obalech: přeznačení nebo nanesení dalšího obalu by mohlo Obchodní Partnery 

vystavit trestní, nebo občanskoprávní odpovědnosti, zejména pokud dojde ke škodě na majetku, či 

na zdraví osob. 

 

ll. Žádosti o záznamy: Jakákoli žádost Obchodního Partnera o kopie faktur, žádostí, přehledů o 

činnosti v sestupné linii nebo jiných záznamů bude zpoplatněna částkou 0,80 EUR za stránku a 

kopii, která pokryje náklady na poštovné a čas potřebný k vyhledání souborů a pořízení kopií 

záznamů. 

 

mm. Prodej, převod nebo postoupení podnikatelských aktivit s Kyӓni: Přestože je podnikání s 
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Kyӓni soukromě vlastněným, nezávisle provozovaným podnikáním, prodej, převod nebo 

postoupení tohoto podnikání s Kyӓni podléhá určitým omezením. Pokud chce Obchodní Partner 

své podnikání s Kyӓni prodat/převést, musí být splněna následující kritéria: 

 

1. Ochrana stávající linie sponzorství musí být vždy zachována, aby podnikání s Kyӓni bylo 

nadále provozováno v této linii sponzorství. 

2. Za všechny transakce bude účtován administrativní poplatek ve výši 200 EUR. 

3. Než může být prodej, převod nebo postoupení provedeno a schváleno společností Kyӓni, 

musí být splněny veškeré dluhové závazky prodávajícího Obchodního Partnera vůči 

společnosti Kyӓni. 

4. Aby prodávající Obchodní Partner mohl podnikání s Kyӓni prodat, převést, nebo 

postoupit, musí mít dobrou pozici a nesmí porušovat žádné z podmínek smlouvy. 

 

Společnost Kyӓni má výhradní právo všechny prodejní transakce přijmout, nebo odmítnout. 
 

5. Po dokončení kupní smlouvy a nové smlouvy o nezávislém obchodním partnerství musí 

strany předložit její kopie oddělení služeb pro Obchodní Partnery společnosti Kyäni ke 

kontrole a schválení. Společnost Kyӓni si vyhrazuje právo vyžádat si za účelem 

posouzení transakce mezi kupujícím a prodávajícím další dokumentaci, která může být 

nezbytná. Oddělení služeb pro Obchodní Partnery společnosti Kyäni podle svého 

uvážení prodej, převod, nebo postoupení schválí, nebo zamítne do 30 dnů po obdržení 

všech nezbytných dokumentů od jednotlivých stran. 

6. Pokud novým vlastníkem (vlastníky) bude korporace, svěřenecký fond (trust), veřejná 

obchodní společnost, nebo jakýkoli jiný typ obchodního subjektu, pak musí být společnosti 

Kyäni před zvážením, nebo schválením jakýchkoli změn zaslána zakládací listina, smlouva 

o založení veřejné obchodní společnosti, nebo dokumenty svěřeneckého fondu a jakékoli 

příslušné dokumenty prokazující existenci podnikatelského subjektu.  

7. Změny vlastnictví nelze použít k obcházení pravidel upravujících změny genealogie. 

 

Pokud se stranám souhlas společnosti Kyäni s transakcí nepodaří získat, převod může být podle 

uvážení společnosti Kyäni neplatný. Pokud Kyäni převod schválí, kupující stávajícího 

podnikatelského subjektu Kyäni převezme závazky a postavení prodávajícího Obchodního 

Partnera. Obchodní Partner, který svůj podnikatelský subjekt Kyäni prodá, nebude mít nárok znovu 

se stát Obchodním Partnerem Kyäni po dobu alespoň dvanácti celých kalendářních měsíců po 

prodeji. Z prodeje, nebo převodu podnikání s Kyäni nemohou vyplývat žádné změny v poziční, či 

sponzorské linii. 

 

nn. Rozdělení podnikatelského subjektu prodávajícího produkty Kyӓni: Obchodní Partneři Kyӓni 

někdy provozují své podnikání s Kyӓni jako obchodní společnost manžela a manželky, veřejnou 

obchodní společnost, korporaci, nebo svěřenecký fond. V případě, že dojde k rozvodu manželství, 

nebo k zániku korporace, veřejné obchodní společnosti, či svěřenského fondu (poslední tři 

jmenované subjekty jsou zde souhrnně označovány jako „subjekty“), je třeba přijmout opatření, 

jejichž prostřednictvím bude zajištěno, že rozdělení, nebo oddělení podnikání bude provedeno tak, 

aby nebyly nepříznivě ovlivněny zájmy a příjmy ostatních podnikatelských subjektů ve sponzorské 

linii. Pokud oddělující se strany nezajistí, aby byly respektovány nejlepší zájmy ostatních 

Obchodních Partnerů a společnosti, Kyӓni smlouvu o nezávislém obchodním partnerství 

jednostranně ukončí. 

 

V průběhu rozvodu, nebo rušení subjektu musí strany zvolit jednu z následujících možností: 

 

1. Jedna ze stran může se souhlasem druhé (druhých) provozovat podnikání s Kyӓni na 

základě písemného pověření, v němž odstupující manžel/ka, akcionáři, partneři, nebo 

správci zplnomocní společnost Kyӓni, aby jednala přímo a výhradně s druhým z manželů, 

nebo s neodstupujícím akcionářem, společníkem, či správcem. 
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2. Strany mohou pokračovat v provozování podnikání s Kyӓni společně, přičemž veškeré 

odměny vyplácené ze strany společnosti Kyӓni budou poukázány na Obchodní Partnery 

společně, nebo na subjekt, který má být podle nezávislé dohody mezi jednotlivými 

stranami rozdělen. 

3. Pokud se strany nemohou vzájemně dohodnout na tom, jak bude podnikání během 

rozvodu, nebo zániku rozděleno, bude společnost k subjektu přistupovat podle 

současného stavu, který panoval před podáním návrhu na rozvod, nebo zrušení subjektu. 

 

K rozdělení sestupné struktury rozvádějících se manželů, nebo zanikajícího podnikatelského 

subjektu za žádných okolností nedojde. Stejně tak Kyӓni za žádných okolností mezi rozvádějící se 

manžele, nebo členy zanikajících subjektů nerozdělí výplaty provizí a bonusů. Společnost Kyӓni 

uzná pouze jednu strukturu v sestupné linii a vydá pouze jednu výplatu provize na jeden 

podnikatelský subjekt Kyӓni v jednom provizním cyklu. Výplaty provizí budou vždy vypláceny 

stejné osobě, nebo subjektu. V případě, že účastníci rozvodového řízení, nebo řízení, jehož cílem 

je zrušení podnikatelského subjektu, nebudou schopni spor o nakládání s provizemi a vlastnictvím 

v rámci podnikání vyřešit, bude smlouva o nezávislém obchodním partnerství nedobrovolně 

zrušena. 

 

Pokud se bývalý manžel/bývalá manželka, nebo bývalý přidružený subjekt zcela vzdal všech práv 

ve svém původním podnikání s Kyӓni, může se po splnění lhůty stanovené v těchto zásadách a 

postupech stát sponzorem pod jakýmkoli jiným sponzorem podle své volby. V takovém případě 

však bývalý manžel/partner / bývalá manželka/partnerka nebude mít žádná práva ve vztahu k 

žádným Obchodním Partnerům ve své původní struktuře ani vůči žádnému bývalému 

maloobchodnímu Zákazníkovi. Musí zahájit nové podnikání stejným způsobem jako kterýkoli jiný 

nový Obchodní Partner. 

oo. Sponzorování: Všichni aktivní Obchodní Partneři v dobré pozici mají právo sponzorovat a 

registrovat do Kyӓni jiné osoby. Každý potenciální Zákazník nebo Obchodní Partner má konečné 

právo vybrat si svého vlastního sponzora. Pokud dva Obchodní Partneři tvrdí, že jsou sponzorem 

stejného nového Obchodního Partnera, nebo Zákazníka, bude společnost za směrodatnou 

považovat první obdrženou žádost. Kromě toho si společnost Kyӓni vyhrazuje právo odmítnout 

registraci v zemích nebo oblastech, kde společnost oficiálně nepůsobí. 

 

pp. Kumulování: Pojmem „kumulování“ se myslí: (a) nepředání žádosti o navázání nezávislého 

obchodního partnerství a smlouvy o nezávislém obchodním partnerství společnosti Kyӓni, nebo 

ponechání si žádosti o navázání nezávislého obchodního partnerství a smlouvy o nezávislém 

Obchodním Partnerství déle než 72 hodin po jejím uzavření; (b) podání žádostí o navázání 

nezávislého obchodního partnerství a uzavření smluv o nezávislém obchodním partnerství a 

manipulace s nimi za účelem maximalizace odměny podle globálního plánu odměňování 

společnosti Kyäni; nebo (c) poskytování finanční pomoci novým Obchodním Partnerům s cílem 

maximalizovat odměny podle globálního plánu odměňování společnosti Kyäni. 

Kumulování představuje závažné porušení těchto zásad a postupů a je přísně a bezpodmínečně 

zakázáno. 

 

qq. Nástupnictví: Po smrti Obchodního Partnera může být jeho podnikání převedeno na jeho dědice. 

Společnosti musí být podle místních zákonů předložena příslušná právní dokumentace, aby bylo 

zajištěno, že převod bude řádně proveden. Obchodní Partner by se proto měl poradit s právníkem, 

který mu pomůže s přípravou závěti, nebo jiného nástroje vyjadřujícího poslední vůli v souladu s 

místními zákony. V případě, že je podnikání s Kyӓni na základě závěti, nebo jiného nástroje 

vyjadřujícího poslední vůli v souladu s místními zákony převedeno, získává jeho nabyvatel právo 

inkasovat všechny bonusy a provize plynoucí z marketingové struktury zesnulého Obchodního 

Partnera za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky. Nástupce (nástupci) musí: 

 

1) Uzavřít novou smlouvu o nezávislém obchodním partnerství; 
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2) Dodržovat podmínky a ustanovení smlouvy; a 

 
3) Splnit všechny předpoklady v rámci statusu zesnulého Obchodního Partnera. 

 
Výplaty bonusů a provizí plynoucích z podnikání s Kyӓni převedeného podle tohoto oddílu budou 

nástupcům společně vypláceny v jedné výplatě. Nástupci musí Kyӓni poskytnout adresu, která 

bude zanesena do evidence a na kterou budou všechny výplaty bonusů a provizí zasílány. Pokud 

je podnikání odkázáno několika nástupcům, musí vytvořit podnikatelský subjekt, aby v obchodním 

partnerství pokračovali. 

 

rr. Převod v případě nezpůsobilosti Obchodního Partnera: Aby mohlo dojít k převodu 

podnikání s Kyӓni z důvodu nezpůsobilosti, musí nástupce Kyӓni poskytnout: (1) notářsky 

ověřenou kopii prokazující jmenování poručníkem, nebo správcem; (2) notářsky ověřenou kopii 

soudního rozhodnutí, nebo jiné dokumentace vyžadované místními právními předpisy, která 

zakládá právo nástupce spravovat podnikání s Kyӓni; a (3) smlouvu o nezávislém obchodním 

partnerství uzavřenou správcem. 

 

4. POVINNOSTI OBCHODNÍCH PARTNERŮ 
 

a. Změna kontaktních údajů: Aby bylo zajištěno včasné dodání produktů, podpůrných materiálů a 

vyplácení provizí, je velmi důležité, aby záznamy společnosti Kyäni byly aktuální. Obchodní 

Partneři jsou povinni zajistit, aby byly všechny adresy (včetně e-mailových adres) a telefonní čísla 

aktuální. To lze provést v Back Office Obchodního Partnera, nebo zasláním potřebných oprav 

zákaznickému servisu. Aby bylo zaručeno řádné dodání objednaného zboží, musí být všechny 

změny doručeny nejpozději dva týdny před datem účinnosti nové adresy, nebo telefonního čísla. 

 

b. Průběžné zaškolování: Aby byl každý Obchodní Partner, který v Kyӓni sponzoruje jiného 

Obchodního Partnera, při realizaci podnikatelské příležitosti v rámci společnosti Kyӓni úspěšný, 

měl by v dobré víře plnit funkci asistenta a školitele, aby zajistil, že osoby v jeho sestupné linii 

budou své podnikání s Kyӓni provozovat řádně. Obchodní Partneři by měli být s Obchodními 

Partnery ve své sestupné linii neustále v kontaktu a komunikovat s nimi. Mezi příklady takového 

kontaktu a komunikace mohou mimo jiné patřit: informační bulletiny, písemná korespondence, 

osobní schůzky, telefonáty, hlasová schránka, elektronická pošta a doprovázení Obchodních 

Partnerů v sestupné linii na schůzky, školení a další akce Kyӓni. Obchodní Partneři ve vzestupné 

linii by se také měli snažit nové Obchodní Partnery motivovat a školit, pokud jde o znalosti o 

produktech Kyӓni, efektivní prodejní techniky, globální plán odměňování Kyӓni, dodržování 

firemních zásad a postupů a místních zákonů. Obchodní Partneři musí na Obchodní Partnery ve 

své sestupné linii dohlížet, aby zajistili, že se o produktech či podnikání nevyjadřují nepatřičně ani 

se nedopouštějí nezákonného či nevhodného chování. Na požádání musí každý Obchodní Partner 

Kyӓni poskytnout zdokumentovaný důkaz o průběžném plnění svých sponzorských povinností. 

 

c. Zodpovědnost za další prodej: Bez ohledu na úroveň své sponzorské činnosti se úspěšní 

Obchodní Partneři neustále snaží o osobní podporu prodeje získáváním nových Zákazníků a tím, 

že se věnují svým stávajícím Zákazníkům. 

 

d. Neznevažování: Společnost Kyӓni chce svým nezávislým Obchodním Partnerům poskytovat 

nejlepší produkty, plán odměňování a služby v oboru. V souladu s tím je vítána konstruktivní kritika 

a komentáře. Tyto připomínky prosím zasílejte písemně oddělení služeb pro Obchodní Partnery. 

Pamatujte, že abychom vám mohli poskytovat co nejlepší služby, potřebujeme znát váš názor! I 

když společnost Kyӓni vítá konstruktivní kritiku, negativní komentáře a poznámky o společnosti, 

jejích produktech nebo plánu odměňování ze strany Obchodních Partnerů jen tlumí nadšení 

ostatních Obchodních Partnerů Kyӓni. Také hanění produktů a služeb konkurence vytváří negativní 

prostředí, které poškozuje naše odvětví způsobem, jenž v konečném důsledku může způsobit újmu 
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i společnosti Kyӓni. Z tohoto důvodu, a abychom šli příkladem sestupným liniím, Obchodní Partneři 

nesmí znevažovat společnost a její produkty ani konkurenci a její produkty. Společnost Kyӓni si 

vyhrazuje právo proti Obchodním Partnerům, jejichž chování je pro společnost Kyӓni v tomto 

ohledu rušivé a škodlivé, podniknout kroky. 

 

e. Poskytování dokumentace žadatelům: Obchodní Partneři by měli pomáhat s poskytováním 

nejaktuálnější verze zásad a postupů (které jsou vždy k dispozici na internetových stránkách 

společnosti Kyӓni) a plánu odměňování osobám, které sponzorují, aby se staly Obchodními 

Partnery, a to ještě předtím, než žadatel podepíše smlouvu o nezávislém obchodním partnerství. 

 

f. Nahlašování porušení zásad: Obchodním Partnerům, kteří si povšimnou porušení zásad ze 

strany jiného Obchodního Partnera, se doporučuje takové porušení písemně nahlásit přímo 

oddělení pro shodu s předpisy společnosti Kyӓni. Zpráva by měla obsahovat podrobnosti o 

incidentech, tedy datum porušení zásad, kolikrát k němu došlo, osoby, jež se ho dopustily, a 

jakoukoli podpůrnou dokumentaci. 

 

5. PRODEJ 
 

a. Prodej produktů: Globální plán odměňování společnosti Kyӓni vychází z prodeje produktů 

Kyӓni koncovým spotřebitelům. Aby měli Obchodní Partneři nárok na bonusy, provize a postup 

na vyšší úrovně, musí splňovat osobní požadavky na maloobchodní prodej a požadavky na 

maloobchodní prodej v rámci sestupné struktury (a plnit další povinnosti stanovené ve smlouvě). 

 

b. Cenová a územní omezení: Obchodní Partneři nesmějí prodávat produkty Kyӓni za nižší než 

zveřejněnou velkoobchodní cenu určenou pro Obchodní Partnery. Obchodní Partneři mohou 

produkty Kyӓni prodávat pouze v zemích, v nichž společnost Kyӓni oficiálně působí. 

c. Prodejní doklady: Společnost Kyӓni doporučuje všem Obchodním Partnerům, aby svým 

maloobchodním Zákazníkům v okamžiku prodeje poskytli dvě kopie oficiálního prodejního dokladu 

Kyӓni. Pokud to místní zákony umožňují, tyto účtenky budou obsahovat záruku spokojenosti 

Zákazníka na produkty Kyӓni a prohlášení o ochraně spotřebitele. Záznamy o nákupech přímých a 

preferovaných Zákazníků Obchodních Partnerů bude společnost Kyӓni uchovávat a Obchodní 

Partneři musí uschovat všechny účtenky z maloobchodního prodeje po dobu dvou let a na žádost 

je společnosti Kyӓni předložit. Obchodní Partneři by dále neměli zapomínat na uchovávání 

záznamů týkajících se svých transakcí, aby splnili požadavky spjaté se svým nezávislým 

podnikáním podle místních zákonů (například aby mohli v rámci svých daňových povinností doložit 

doklady o příjmech a výdajích). 

 

Pokud se prodej kvalifikuje jako „podomní“ prodej, musí Obchodní Partneři zajistit, aby veškeré 

účtenky vyhovovaly požadavkům místních zákonů. V některých jurisdikcích například musí být v 

každém prodejním dokladu (se dvěma kopiemi poskytnutými kupujícímu) uvedeny následující 

informace: 

(1) Datum transakce; 

 
(2) Datum, do kterého může kupující odstoupit od smlouvy; a 

 
(3) Jméno a adresa prodávajícího Obchodního Partnera. 

 

6. BONUSY A PROVIZE 
 

a. Nárok na bonuse a provize: Aby Obchodní Partner získal nárok k obdržení bonusů a provizí, 

musí být aktivní a musí dodržovat smlouvu. Dokud Obchodní Partner dodržuje podmínky 

smlouvy, Kyӓni bude takovému Obchodnímu Partnerovi provize vyplácet v souladu s globálním 

plánem odměňování. Minimální částka, kterou Kyӓni převede, činí 20 EUR (30 v případě 
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využívání služby Payoneer). Pokud výše bonusů a provizí Obchodního Partnera nebude činit 

nejméně 20 EUR (30 v případě využívání služby Payoneer), bude společnost provize a bonusy 

sčítat, dokud této celkové výše nedosáhnou. Platba bude provedena, jakmile bude dosaženo 20 

EUR (v případě využívání služby Payoneer 30). Společnost čas od času stanoví platební zásady 

pro bonusy a provize v jiných měnách než je americký dolar. Bonusy a provize budou vypočítány 

a výplaty provedeny patnáctý den každého měsíce, nebo dříve. 

 

b. Úprava bonusů a provizí: Obchodní Partneři dostávají bonusy a provize na základě realizovaného 

prodeje produktů koncovým spotřebitelům. Pokud je produkt společnosti Kyӓni vrácen za účelem 

refundace, nebo jej společnost odkoupí zpět, budou bonusy a provize připadající na vrácený, nebo 

zpět odkoupený výrobek (výrobky) odečteny v měsíci, v němž k refundaci došlo, a dále v každém 

následujícím výplatním období, dokud nebude provize od Obchodních Partnerů, kteří obdrželi 

bonusy nebo provize z prodeje vrácených výrobků, plně vrácena. V případě, že jakýkoli takový 

Obchodní Partner ukončí smlouvu o nezávislém obchodním partnerství a výše bonusů, nebo 

provizí, které lze přiřadit vráceným produktům, nebyly společností dosud plně vyplaceny zpět, může 

být zbývající nedoplatek započten proti částkám dlužným končícímu Obchodnímu Partnerovi. 

 

c. Nevyzvednuté kredity: Zákazníci nebo Obchodní Partneři, kteří mají na účtu kredit, by jej měli 

využít do šesti měsíců od data vystavení. Pokud kredity nejsou využity do šesti měsíců, Kyӓni se 

pokusí Obchodního Partnera, nebo Zákazníka zasláním písemného oznámení na poslední 

známou adresu každý měsíc o existenci kreditu informovat. Za každý pokus o informování se 

účtuje poplatek 8,00 EUR. Tento poplatek bude od kreditu na účtu Obchodního Partnera nebo 

Zákazníka odečten. 

 

d. Přehledy o činnosti v sestupné linii: Všechny informace poskytnuté společností Kyӓni v 

internetových nebo telefonických přehledech o činnosti v sestupné linii, mimo jiné včetně osobního 

a skupinového objemu prodeje (nebo jakékoli jejich části), sponzorské činnosti v sestupné linii a 

další informace jsou považovány za přesné a spolehlivé. Vzhledem k různým faktorům včetně 

přirozené možnosti lidské a mechanické chyby, přesnosti, úplnosti a včasnosti objednávek, 

odmítnutí platebních karet a elektronických plateb, vrácení produktů, vrácení platebních karet a 

elektronických plateb, však společnost Kyӓni ani osoby, které tyto informace vytvářejí nebo 

přenášejí, za tyto informace neručí. 

 

e. Záruky: VŠECHNY INFORMACE O OBJEMU (jak jsou popsány v globálním plánu odměňování 

Kyäni) JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK JSOU“, BEZ VÝSLOVNÝCH, ČI 

PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PROHLÁŠENÍ JAKÉHOKOLI DRUHU. ZEJMÉNA, ALE 

BEZ OMEZENÍ, NEJSOU POSKYTOVÁNY ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA PRODEJNOST, VHODNOST 

PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV. 

 

SPOLEČNOST KYÄNI A/NEBO JINÉ OSOBY VYTVÁŘEJÍCÍ NEBO PŘEDÁVAJÍCÍ INFORMACE 

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ VE VZTAHU K JAKÉMUKOLI OBCHODNÍMU PARTNEROVI ANI NIKOMU 

JINÉMU NEODPOVÍDAJÍ ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁSLEDNÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ 

NEBO SANKČNĚ NAHRAZOVANÉ ŠKODY, JEŽ VZNIKNOU V DŮSLEDKU POUŽÍVÁNÍ 

INFORMACÍ NEBO PŘÍSTUPU K NIM (MIMO JINÉ VČETNĚ UŠLÉHO ZISKU), BONUSŮ NEBO 

PROVIZÍ, ZTRÁTY PŘÍLEŽITOSTÍ A ŠKOD, KTERÉ MOHOU VZNIKNOUT V DŮSLEDKU 

NEPŘESNOSTI, NEÚPLNOSTI, NEDOSTATKŮ, ZPOŽDĚNÍ NEBO ZTRÁTY MOŽNOSTI 

POUŽITÍ INFORMACÍ), A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE KYÄNI NEBO JINÉ OSOBY VYTVÁŘEJÍCÍ NEBO 

PŘEDÁVAJÍCÍ INFORMACE BYLY NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD UPOZORNĚNY. V 

MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM NENESE KYÄNI ANI JINÉ OSOBY 

VYTVÁŘEJÍCÍ NEBO PŘENÁŠEJÍCÍ INFORMACE S OHLEDEM NA JAKÝKOLI PŘEDMĚT TÉTO 

SMLOUVY NEBO PODMÍNKY S NÍ SOUVISEJÍCÍ ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM ANI 

KOMUKOLI JINÉMU NA ZÁKLADĚ JAKÉHOKOLI PROTIPRÁVNÍHO JEDNÁNÍ, SMLOUVY, 

NEDBALOSTI, OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI, ODPOVĚDNOSTI ZA VÝROBEK ANI JINÉ 

TEORIE. 
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Přístup k internetovým a telefonickým informačním službám společnosti Kyäni a jejich používání je 

na vaše vlastní riziko. Všechny informace jsou vám poskytovány „tak, jak jsou“. Pokud nejste s 

informacemi spokojeni, vaším jediným a výhradním prostředkem nápravy je, že internetové a 

telefonní informační služby společnost Kyäni a přístup k nim přestanete používat. 

 

7. ZÁRUKY NA PRODUKTY, VRÁCENÍ ZBOŽÍ A ZPĚTNÝ ODKUP ZÁSOB 
 

a. Záruka na spokojenost s výrobkem poskytovaná ZÁKAZNÍKŮM 

 
Společnost Kyӓni na všechny produkty zakoupené Zákazníky nabízí stoprocentní (100%) 

třicetidenní (30denní) záruku spokojenosti s vrácením peněz (kromě nákladů na doručení). 

Zákazníci musí všechny vypotřebované i nevypotřebované produkty společnosti Kyäni vrátit. 

Distribuční centrum společnosti Kyäni zpracuje všechny vratky a refundace do třiceti dnů od 

obdržení produktu. 

 

Zákazníci v Evropské unii mají v souladu s právem Evropské unie o prodeji na dálku čtrnáct 

pracovních dnů na odstoupení od smlouvy bez sankcí (s výjimkou nákladů na vrácení výrobku) a 

bez udání důvodu. 

 

S výjimkou práva na odstoupení od smlouvy podle bezprostředně předcházejícího odstavce se 

na produkty Potato Pak nevztahuje záruka spokojenosti s vrácením peněz. 

 

Všechny produkty musí být obdrženy do 14 dnů poté, co Zákazník Kyӓni oznámil záměr je 

vrátit. 

b. Vracení zásob ze strany OBCHODNÍCH PARTNERŮ 

 
Obchodní Partneři mají 14 kalendářních dnů od data účinnosti smlouvy o nezávislém obchodním 

partnerství na to, aby od smlouvy odstoupili bez udání důvodu, a aniž by byly aplikovány jakékoli 

sankce, za předpokladu, že Kyӓni o tomto rozhodnutí písemně informují před uplynutím lhůty. 

 

V případě dobrovolného ukončení, nebo zrušení smlouvy o nezávislém obchodním partnerství buď 

podle předchozího odstavce, nebo podle článku 11.c této smlouvy Kyäni od Obchodního Partnera 

odkoupí zpět jakoukoli část aktuálně obchodovatelného inventáře, kterou si Obchodní Partner od 

Kyäni zakoupil v předchozích dvanácti měsících. Cena zpětného odkupu bude činit 90 procent 

kupní ceny zaplacené Obchodním Partnerem. Náklady zaplacené za odeslání produktů 

Obchodnímu Partnerovi a za vrácení produktů společnosti Kyäni ponese Obchodní Partner a 

nebudou refundovány. Kyäni nebude zpětně odkupovat zásoby Obchodních Partnerů, kteří 

ukončili smlouvu z legitimního důvodu. 

 

Pro účely smlouvy se za součást zásob, které jsou předmětem zpětného odkupu, považují 

všechny produkty vyrobené společností, propagační materiály, startovací balíčky nebo jiné 

prodejní pomůcky, které si Obchodní Partner od Kyäni zakoupil. Zásoby však nezahrnují žádné 

produkty Potato Pak. 

 

Ustanovení o zpětném odkupu uvedená v tomto oddílu se nevztahují na žádné zásoby, které 

aktuálně nejsou prodejné. Aktuálně prodejné zásoby nezahrnuje zásoby, které jsou po datu 

expirace, které mají poškozený, nebo odstraněný ochranný uzávěr, které byly otevřeny nebo 

částečně spotřebovány, které společnost přestala vyrábět či mají sezónní charakter nebo v 

případě, že se jedná o speciální propagační produkt. 

 

Pokud si Obchodní Partner nevyzvedne výrobky, které jsou později podle této smlouvy odkoupeny, 

nebo vráceny (pokud byla objednávka odmítnuta, byla uvedena nesprávná adresa, nebo telefonní 

číslo, doručení se nezdařilo, nebo z jiného důvodu), bude Obchodnímu Partnerovi účtován správní 
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poplatek ve výši 16 EUR (+ DPH), přičemž uhradí náklady na doručení produktu a za jeho vrácení 

společnosti Kyäni. 

 

Obchodní Partner musí všechny produkty společnosti Kyäni odeslat nejpozději do 14 dnů poté, co 

od společnosti Kyäni obdrží e-mailovou výzvu, aby tak učinil. Obchodní Partner však během 

doručování produktů nese riziko ztráty. 

 

8. ŘEŠENÍ SPORŮ A DISCIPLINÁRNÍ ŘÍZENÍ 
 

a. Disciplinární sankce: Porušení smlouvy, včetně těchto zásad a postupů (jsou-li použitelné), nebo 

jakékoli nezákonné, podvodné, klamavé nebo neetické obchodní jednání ze strany Obchodního 

Partnera může mít podle uvážení společnosti Kyäni za následek jedno nebo více z následujících 

nápravných opatření, která se v případě potřeby považují za smluvní pokutu za porušení smlouvy, 

přičemž však společnost Kyäni nezbavují ostatních práv podle této smlouvy: 

 

(1) Vydání písemného varování, nebo napomenutí; 

 
(2) Požadování toho, aby Obchodní Partner přijal okamžitá nápravná opatření; 

 
(3) Uložení pokuty, která může být stržena z výplat bonusů a provizí; 

 
(4) Pozbytí, nebo pozastavení práv na výplatu jednoho nebo více bonusů a provizí; 

 
(5) Společnost Kyӓni může během období, kdy je jakékoli jednání, v jehož důsledku mohlo 

dojít k porušení smlouvy, vyšetřováno, zadržet všechny bonusy a provize Obchodního 

Partnera, nebo jejich část. Pokud se společnost Kyӓni rozhodne ukončit smlouvu z důvodu 

jejího porušení ze strany Obchodního Partnera, nebo porušení platných zákonů, či 

předpisů, Obchodní Partner nebude mít nárok na obdržení žádných provizí nebo plateb, 

které byly během období šetření před samotným ukončením smlouvy pozastaveny; 

 

(6) Pozastavení práva Obchodního Partnera nakupovat produkty a/nebo přijímat platby; 

(7) Ukončení smlouvy; 
 

(8) Jakékoli jiné opatření, které je výslovně povoleno v rámci jakéhokoli ustanovení smlouvy 

nebo které Kyӓni považuje za proveditelné a vhodné ke spravedlivému řešení újmy 

částečně, nebo výlučně způsobené jednáním, či opomenutím Obchodního Partnera; 

(9) Uplatněním výše uvedených opatření nedojde k vyčerpání práv společnosti Kyäni a 

neznamená to, že společnost Kyӓni nemůže rovněž zahájit soudní řízení za účelem 

dosažení peněžitého a/nebo spravedlivého odškodnění, nebo přijmout jiná opatření 

povolená smlouvou, či platnými právními předpisy. 

b. Stížnosti a spory: Pokud má Obchodní Partner stížnost, nebo námitku vůči jinému Obchodnímu 

Partnerovi, pokud jde o jakýkoli postup, nebo chování související s jejich podnikáním s Kyӓni, 

doporučujeme mu, aby se snažil problém vyřešit soukromou cestou prostřednictvím domluvy s 

druhou stranou. Pokud je to neproveditelné, nebo se dohodnout nelze, doporučujeme 

Obchodnímu Partnerovi, aby problém projednal se svým sponzorem, který může záležitost 

přezkoumat a pokusit se ji vyřešit, například prostřednictvím zásahu sponzora ve vzestupné linii 

druhé strany. Nevyřešené spory lze písemně nahlásit oddělení zákaznického servisu společnosti, 

které může za účelem konečného posouzení sporu a případně jeho rozhodnutí požádat o pomoc 

výbor pro řešení sporů. 

 

c. Výbor pro řešení sporů: Výbor pro řešení sporů (nebo „DRB“) se skládá z jedné, nebo více 

kvalifikovaných osob vybraných nejvyšším vedením Kyӓni. Složení výboru pro řešení sporů se 

může kdykoli změnit. Záměrem DBR je: 
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(1) Přezkoumávat odvolání proti jakýmkoli krokům, které společnost podnikla v 

souvislosti s údajným porušením povinností Obchodního Partnera; a 

(2) Přezkoumávat záležitosti mezi Obchodními Partnery Kyӓni. Pokud byly odpověď, nebo 

urovnání navržené zákaznickým servisem zamítnuty, nebo záležitost jinak zůstane 

nevyřešená, může výbor pro řešení sporů přezkoumat důkazy, usnést se a reagovat na 

zbývající problémy. 

Obchodní Partner může podat písemnou žádost o telefonickou, nebo osobní kontrolu do sedmi 

pracovních dnů ode dne: (1) písemného oznámení Kyӓni o podniknutí kroků; nebo (2) písemného 

rozhodnutí služeb Obchodním Partnerům ohledně sporů mezi Obchodními Partnery podle oddílu 

8.c. Veškerá komunikace mezi společností Kyӓni a Obchodním Partnerem usilujícím o vyřešení 

sporu musí probíhat písemnou formou. Je na uvážení DRB, zda bude stížnost přijata k 

přezkoumání. Pokud DRB s přezkoumáním záležitosti souhlasí, naplánuje ho do třiceti (30) dnů od 

obdržení písemné žádosti Obchodního Partnera. Veškeré důkazy (např. dokumenty, důkazy atd.), 

které chce Obchodní Partner DRB předložit k posouzení, musí být společnosti Kyӓni předloženy 

nejpozději sedm pracovních dnů před datem přezkumu. Obchodní Partner uhradí veškeré náklady 

spojené se svou účastí a účastí případných svědků, jejichž přítomnost u přezkumu vyžaduje. 

Rozhodnutí DRB bude konečné a nebude podléhat žádné další kontrole ze strany společnosti. 

Během projednávání stížnosti u DRB bude společnost aktivně bránit veškerému úsilí Obchodního 

Partnera projednat záležitost v rámci rozhodčího řízení, nebo uplatnit jakýkoli jiný opravný 

prostředek proti druhé straně, či stranám sporu, nebo proti Kyӓni. 

 

d. Rozhodné právo a jurisdikce: Smlouva o nezávislém obchodním partnerství mezi Obchodním 

Partnerem a společností Kyӓni byla uzavřena ve městě Idaho Falls ve státě Idaho ve Spojených 

státech amerických, neboť zde Obchodní Partner podal žádost o registraci jako nezávislý 

Obchodní Partner společnosti Kyӓni a společnost Kyӓni tuto žádost přezkoumala a schválila. 

Smlouva o nezávislém obchodním partnerství se řídí výhradně zákony státu Idaho a Obchodní 

Partner souhlasí s tím, že se při řešení jakýchkoli nároků nebo souvisejících soudních sporů 

týkajících se výkladu nebo vymáhání podmínek smlouvy o nezávislém obchodním partnerství 

podřídí výhradně jurisdikci státu Idaho a konkrétně soudu District Court of the Seventh Judicial 

District se sídlem v Bonneville County. 

 

9. OBJEDNÁVÁNÍ 
 

a. Přímí a preferovaní Zákazníci: Vyzýváme Obchodní Partnery, aby u maloobchodních Zákazníků 

propagovali program přímého Zákazníka společnosti Kyäni. Program přímých Zákazníků umožňuje 

maloobchodním Zákazníkům nakupovat své produkty přímo od společnosti Kyӓni. Zákazníci si 

mohou objednat telefonicky, nebo na internetu, přičemž příslušná částka bude stržena z jejich 

platební karty. Společnost Kyӓni zašle objednané produkty přímo Zákazníkovi. Aby bylo zajištěno, 

že Obchodní Partneři obdrží příslušnou provizi, Zákazníci nemohou zadat objednávku bez 

identifikačního čísla Obchodního Partnera. Ještě efektivnější než program přímých Zákazníků je 

program preferovaných Zákazníků společnosti Kyäni. V rámci programu preferovaných Zákazníků 

se jednotlivec může přihlásit k odběru předem zvoleného balíčku produktů Kyӓni, který mu bude 

automaticky každý měsíc doručován domů. Nákupy tímto způsobem budou nejen bezproblémové, 

ale Zákazník bude také moci využít zvýhodněné ceny určené pro preferované Zákazníky. 

 

b. Nákup produktů Kyӓni: Každý Obchodní Partner si musí své produkty kupovat přímo od 

Kyӓni, aby mu byl připsán osobní objem prodeje spojený s tímto nákupem. 

 

c. Obecná politika týkající se objednávek: U poštovních objednávek s neplatnou nebo nesprávně 

provedenou platbou se může společnost Kyӓni Obchodního Partnera pokusit kontaktovat 

telefonicky a/nebo poštou a snažit se o obdržení správné platby. Kyӓni se také může pokusit 
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zpracovat objednávku až pětkrát. Neúspěšné objednávky nebudou zpracovány. Nebudou 

akceptovány žádné objednávky na dobírku . Kyӓni nestanovila žádné požadavky na minimální 

objednávku. Objednávky produktů a prodejních pomůcek lze kombinovat. 

 

d. Zásady týkající se doručování a doobjednávání: Kyӓni obvykle odesílá produkty do pěti (5) dnů 

od data přijetí objednávky. Kyӓni obratem odešle objednané položky, které jsou aktuálně skladem. 

Objednané položky, které skladem nejsou, budou zařazeny do objednávky a odeslány, jakmile 

Kyӓni obdrží další zásoby. Obchodním Partnerům budou doobjednané položky vyúčtovány a bude 

jim za ně poskytnut osobní objem z prodeje, pokud nebude na faktuře uvedeno, že byl prodej 

produktu ukončen. Pokud jsou položky doobjednány a neočekává se, že budou odeslány do 30 dnů 

od data podání objednávky, Kyӓni Obchodní Partnery a Zákazníky uvědomí. Upřesníme také 

předpokládaný termín odeslání. Doobjednané položky mohou být na žádost Zákazníka, nebo 

Obchodního Partnera zrušeny. Zákazníci a Obchodní Partneři mohou za zboží, které se bude 

doobjednávat a které si již nepřejí obdržet, požadovat vrácení peněz, připsání kreditu na účet, nebo 

výměnu zboží. Je-li požadována refundace, osobní objem za prodej Obchodního Partnera bude o 

refundovanou částku snížen v měsíci, v němž byla refundace provedena. 

 

e. Potvrzení objednávky: Obchodní Partner a/nebo příjemce objednávky musí potvrdit, že přijatý 

produkt odpovídá produktu uvedenému v dodací faktuře a je nepoškozený. Pokud společnost Kyӓni 

není informována o žádných nesrovnalostech v přepravě, nebo poškození do třiceti dnů od 

obdržení zásilky, Obchodní Partner se vzdává práva požadovat nápravu. 

 

10. PLATBA A DORUČENÍ 
 

a. Záloha: Kyӓni Obchodním Partnerům důrazně nedoporučuje, aby přijímali peníze za prodej 

svému maloobchodnímu Zákazníkovi jindy než v okamžiku dodání produktu (např. přijímání 

peněz před obdržením dodávky). 

b. Nedostatek finanční prostředků: Každý Obchodní Partner zodpovídá za zajištění toho, aby byl na 

jeho účtu dostatek finančních prostředků, nebo kreditu k pokrytí měsíční objednávky Autoship. 

Kyӓni Obchodní Partnery nebude ohledně objednávek zrušených z důvodu nedostatku finančních 

prostředků, nebo kreditu kontaktovat. To může vést k tomu, že Obchodní Partner nesplní 

požadavky na osobní objem z prodeje za daný měsíc. 

 

Po skončení kalendářního měsíce Kyӓni neprovede žádné úpravy objednávek Autoship. Příklad: 

Obchodní Partner má objednávku Autoship nastavenou na 25. den v měsíci a z nějakého důvodu 

dojde k odmítnutí jeho platební karty. Aby se Obchodnímu Partnerovi za daný měsíc objednávka 

Autoship započítala, musí kontaktovat společnost Kyӓni a poskytnout platební kartu, jejíž 

prostřednictvím bude možné za objednávku zaplatit. 

c. Vrácené zásilky: Obchodním Partnerům, jejichž zásilky budou Kyӓni vráceny z důvodu 

nesprávné adresy, neúspěšného pokusu o doručení, vrácení odesílateli, nebo z jiného důvodu, 

bude účtováno poštovné do Kyӓni a zpět a poplatek za zpracování ve výši 16,00 EUR plus DPH. 

Tento poplatek bude stržen z bonusu či provize tohoto Obchodního Partnera a/nebo z platební 

karty (karet), které má Kyӓni v evidenci. 

 

d. Omezení týkající se používání platebních karet třetími stranami a kontrola přístupu k účtu: V 

zájmu zachování nezávislosti Obchodních Partnerů společnosti Kyäni a integrity plánu odměňování 

společnosti Kyäni nedoporučuje uzavírání jakýchkoli dohod mezi nezávislými Obchodními Partnery, 

v důsledku nichž by mezi nimi vznikaly dluhy, přičemž Obchodním Partnerům je výslovně zakázáno 

používat svou platební kartu, nebo povolovat debety na svém běžném účtu za účelem registrace, či 

sponzorování jiných Obchodních Partnerů, nebo k nákupů u společnosti Kyäni jménem jiného 

Obchodního Partnera. 

 

e. Prodej, použití a daně z přidané hodnoty: Při koncipování podnikatelské příležitosti Kyäni byl 
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jedním z našich hlavních záměrů zbavení Obchodních Partnerů co největšího počtu 

administrativních, provozních a logistických úkonů. Obchodní Partneři se tak mohou volně 

soustředit na ty činnosti, které přímo ovlivňují jejich příjmy, tzn. na prodej produktů a registrační 

aktivity. V tomto směru se Kyäni snaží Obchodní Partnery zbavit břemene vybírání a odvádění 

daní z prodeje a používání, ze zboží a služeb a daní z přidané hodnoty („spotřebních daní“), 

odevzdávání výkazů a vedení záznamů týkajících se spotřebních daní. Obchodní Partneři jsou 

však nadále povinni dodržovat všechny platné zákony a předpisy v jurisdikcích, ve kterých 

podnikají. Spotřební daně musí ze zákona obecně platit koncový uživatel zdanitelné položky, 

takže kdykoli je to možné, Kyäni se bude snažit vybírat a odvádět příslušné spotřební daně 

jménem Obchodního Partnera, nebo ve spolupráci s ním. Pokud mají Obchodní Partneři ohledně 

těchto aktivit společnosti Kyäni jakékoli dotazy, nechť se obrátí na oddělení zákaznických služeb 

společnosti Kyäni. 

 

11. NEAKTIVITA A ZRUŠENÍ 
 

a. Účinek zrušení: Dokud Obchodní Partner zůstane aktivní a dodržuje podmínky smlouvy a těchto 

zásad a postupů, Kyӓni bude Obchodnímu Partnerovi v souladu s globálním plánem odměňování 

vyplácet provize. Bonusy a provize Obchodního Partnera představují celkovou protihodnotu za úsilí 

Obchodního Partnera při generování tržeb a všech činností souvisejících s generováním tržeb 

(včetně budování struktury v sestupné linii). Po zrušení obchodního partnerství z důvodu 

nečinnosti, jak je popsáno v těchto zásadách a postupech, nebo po dobrovolném, či 

nedobrovolném zrušení smlouvy Obchodního Partnera, včetně porušení smlouvy o nezávislém 

obchodním partnerství, nebo porušení zásad a postupů (všechny tyto způsoby jsou souhrnně 

označovány jako „zrušení“), bývalý Obchodní Partner nemá žádné právo, titul, nárok, ani zájem v 

souvislosti s marketingovou strukturou, v níž působil, jakýmkoli minulým, současným, nebo 

budoucím obchodním tajemstvím Kyӓni ani jinými chráněnými informacemi nebo duševním 

vlastnictvím, ani jakoukoli provizí, nebo bonusem z prodeje, který byl v marketingové struktuře po 

zrušení obchodního partnerství vygenerován. Obchodní Partner, jehož smlouva je zrušena, ztratí 

všechna práva, která Obchodním Partnerům náleží. To se týká práva prodávat produkty Kyӓni a 

práva získávat budoucí provize, bonusy nebo jiné příjmy vyplývající z prodeje a jiných činností 

bývalé prodejní struktury Obchodního Partnera v sestupné linii. Aby nevyvstaly žádné pochybnosti, 

v případě zrušení se Obchodní Partner zavazuje vzdát se všech práv, kterými případně disponuje, 

mimo jiné včetně majetkových práv, práv na obchodní tajemství, práv duševního vlastnictví či jiných 

práv, své bývalé struktury v sestupné linii, marketingových údajů, finančních údajů nebo 

kontaktních informací týkajících se této struktury v sestupné linii nebo jakýchkoli bonusů, provizí, 

nebo jiných odměn, které by jinak mohly vzniknout z prodeje, nebo jiných činností této struktury v 

sestupné linii, pokud by obchodní partnerství zrušeno nebylo. 

 

Bývalý Obchodní Partner se nebude vydávat za Obchodního Partnera Kyӓni. Bývalý Obchodní 

Partner, jehož obchodní partnerství bylo zrušeno, obdrží provize a bonusy pouze za poslední 

úplné výplatní období, kdy byl aktivní (po odečtení částek, které byly případně zadrženy během 

vyšetřování předcházejícího nedobrovolnému zrušení obchodního partnerství). 

b. Nedobrovolné zrušení: Porušení kterékoli z podmínek smlouvy ze strany Obchodního Partnera, 

včetně jakýchkoli změn, které společnost Kyӓni dle vlastního uvážení případně provede, může mít 

za následek uplatnění některé ze sankcí uvedených v oddíle 8(a), včetně nedobrovolného zrušení 

smlouvy o nezávislém obchodním partnerství. Zrušení nabývá účinnosti dnem odeslání zprávy, 

nebo oznámení na e-mailovou, či poštovní adresu Obchodního Partnera uvedenou v jeho 

přihlášce, dnem odeslání písemného oznámení s doručenkou na poslední známou adresu 

Obchodního Partnera, nebo dnem, kdy Obchodní Partner obdrží příslušné oznámení o zrušení, 

podle toho, co nastane dříve. 

 

Kromě toho může Kyӓni účet Obchodního Partnera zrušit, pokud po dobu dvanácti měsíců nedojde 
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k žádnému nákupu produktu. 

 

c. Dobrovolné zrušení: Účastník tohoto plánu síťového marketingu má právo svou účast kdykoli 

bez ohledu na důvod zrušit. V případě žádosti o zrušení je třeba splnit příslušné požadavky, 

vyplnit formulář pro zrušení obchodního partnerství a zaslat tento formulář společnosti Kyӓni 

poštou, nebo po jeho naskenování e-mailem, či faxem. Po obdržení formuláře pro zrušení 

obchodního partnerství společnost Kyӓni zrušení zpracuje. 

 

d. Pravidla pro opětovnou registraci neaktivních nebo zrušených Obchodních Partnerů: 

Obchodní Partner Kyӓni, který dobrovolně jako Obchodní Partner skončí, může dvanáct měsíců od 

data skončení požádat o opětovnou registraci jako nový Obchodní Partner. Pokud se kterýkoli 

takový Obchodní Partner znovu u Kyӓni zaregistruje, bude zapsán jako nový Obchodní Partner, 

avšak jakákoli sestupná linie, která byla před ukončením činnosti pod Obchodním Partnerem 

vytvořena, nebude touto opětovnou registrací ovlivněna. 

 

Obchodní partnerství Obchodního Partnera Kyӓni, který byl neaktivní po dobu dvanácti měsíců, 

může být podle uvážení Kyäni zrušeno. Takový Obchodní Partner však může následně kdykoli 

požádat o opětovnou registraci na jakoukoli pozici. Sestupná linie Obchodního Partnera nebude 

touto změnou ovlivněna a nebude přesunuta spolu s Obchodním Partnerem. Pro účely těchto 

zásad se za neaktivního Obchodního Partnera považuje jakýkoli Obchodní Partner, který 

neprovedl žádný nákup (kromě automatického ročního obnovení členství) po dobu dvanácti po 

sobě jdoucích měsíců. 

 

Tyto zásady se nevztahují na žádného Obchodního Partnera Kyӓni, jehož smlouva o nezávislém 

obchodním partnerství byla společností ukončena z legitimního důvodu. Než bude každý takový 

Obchodní Partner moci být znovu ve společnosti zaregistrován, musí získat souhlas generálního 

ředitele Kyӓni. 

 

12. PRÁVO PROVÁDĚT ZMĚNY 
 

Společnost Kyӓni si vyhrazuje právo globální plán odměňování Kyӓni, smlouvu o nezávislém 

obchodním partnerství a tyto zásady a postupy kdykoli a z jakéhokoli důvodu podle svého 

výhradního a bezpodmínečného uvážení pozměnit. 
 

13. PRÁVO NA ZRUŠENÍ ZE STRANY KYӒNI 
 

Bez ohledu na výše uvedené si Kyӓni v případě, že je to nutné, vyhrazuje právo zrušit, nebo 

ukončit jakoukoli smlouvu o nezávislém obchodním partnerství bez udání důvodu, přičemž to 

Obchodnímu Partnerovi může, ale nemusí předem oznámit. Pokud není v oznámení zaslaném na 

e-mailovou, nebo poštovní adresu Obchodního Partnera uvedeno jinak, jakékoli takové zrušení, 

nebo ukončení bude mít okamžitý účinek. 

14. RŮZNÉ 
 

a. Prodlení: Společnost Kyäni nenese odpovědnost za opožděné plnění, nebo neplnění svých 

závazků, pokud je jejich plnění obchodně neproveditelné kvůli okolnostem, které nemůže ovlivnit. 

Patří sem mimo jiné stávky, pracovní potíže, nepokoje, válka, požár, smrt, živelní pohromy, akt 

občanské neposlušnosti, výpadek v dodávkách nebo vládní nařízení či příkazy a soudní rozsudky. 

 
b. Oddělitelnost zásad a ustanovení: Pokud bude kterékoli ustanovení smlouvy v její současné 

podobě, nebo v následně pozměněné podobě shledáno příslušným soudem z jakéhokoli důvodu 

neplatným, nebo nevymahatelným, bude oddělena pouze neplatná část, či části tohoto 

ustanovení, přičemž ostatní podmínky zůstanou v plné platnosti a účinnosti a nebudou tím 

dotčeny. 
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c. Vzdání se práva: Společnost Kyӓni se nikdy nevzdá svého práva trvat na dodržování smlouvy a 

platných právních předpisů upravujících jednání Obchodního Partnera a vymáhat jejich 

dodržování. Žádné prodlení nebo opomenutí společnosti Kyӓni při uplatňování jakéhokoli práva, 

nebo pravomoci podle smlouvy, nebo trvání na přísném dodržování jakéhokoli závazku, či 

ustanovení smlouvy ze strany Obchodního Partnera neznamená, že se společnost Kyӓni vzdala 

práva přesné dodržování smlouvy požadovat. Pokud se společnost Kyӓni jakéhokoli práva vzdá, 

může tak učinit pouze písemně prostřednictvím oprávněného vedoucího pracovníka společnosti. 

Pokud společnost Kyäni nebude jakékoli konkrétní porušení povinností ze strany Obchodního 

Partnera brát v úvahu, nebo se vzdá jakéhokoli konkrétního ustanovení smlouvy o nezávislém 

obchodním partnerství či těchto zásad a postupů, nebude to mít vliv na práva společnosti Kyäni 

týkající se jakéhokoli následného porušení povinností ani to nijak neovlivní práva či povinnosti 

žádného jiného Obchodního Partnera. Jakékoli prodlení, nebo opomenutí společnosti Kyӓni při 

uplatňování jakéhokoli práva vyplývajícího z porušení povinností ze strany Obchodního Partnera 

se nepovažuje za trvalé vzdání se práva ani nemá vliv na práva společnosti Kyӓni s tímto nebo 

jakýmkoli dalším porušením související. 

 

Existence jakéhokoli nároku nebo důvodu žaloby Obchodního Partnera vůči Kyӓni 

nepředstavuje obhajobu, pokud jde o vymáhání jakýchkoli podmínek nebo ustanovení smlouvy 

či těchto zásad a postupů ze strany Kyäni. 


