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GENEALOGIJOS KEITIMO INSTRUKCIJOS 

Per pirmąsias 10 dienų nuo registracijos, sponsorius gali paprašyti genealogijos keitimo be formos 

pildymo. Tai galioja tiek sponsoriaus, tiek "placement" pokyčiams. Kad toks pokytis būtų įvykdytas, 

sponsorius turi susisiekti su klientų aptarnavimo skyriumi pateiktu elektroninio pašto adresu. 

Praėjus 10 dienų nuo registracijos, bet pir pirmąsias 30 dienų, ši forma gali būti naudojama vienam 

nemokamam sponsoriaus arba "placement" pokyčiui. Pokyčio prašyas turi būti pateiktas pilnai užpildžius 

Genealogijos keitimo formą su Business Partner/kliento, kuris yra perkeliamas, dabartinio "upline" 

Business Partner bei naujojo "upline" Business Partner parašais. Naudokite rėmus kiekvienoje dalyje 

nupiešti pokyčiams dėl didesnio formos aiškumo. Be to, VISI Business Partner, kuriuos poveiks šis pokytis 

turės jam pritarti šiam pokyčiui. Kyäni susisieks su visais Business Partner, kurių pritarimo reikia. Jei bent 

vienas iš šių žmonių pokyčiui nepritars, jis vykdomas nebus. 

Įsitikinkite, kad pokyčio prašote tinkamoje formos dalyje. Jeigu prašote sponsoriaus keitimo, upildykite 

informaciją, pažymėtą "SPONSORIAUS KEITIMAS". Jeigu prašote "placement" keitimo,užpildykite 

žemiau pateiktą "PLACEMENT KEITIMAS dalį. Jeigu prašote ir sponsoriaus, ir "placement" keitimo, turite 

užpildyti abi dalis. 

Prisiminkite, kad "upline" Business Partner genealoginiame medyje, kuriame vyjkdomas pokytis, turi 

pasirašyti kaip dabartinis "upline". Pavyzdžiui, jeigu Business Partner Jonas Jonaitis (ID 100) su 

sponsoriaus "upline" Antanu Kazlausku (ID 80) ir "placement upline" Agne Mažutyte (ID 90) nori perkelti 

Joną Jonaitį (ID 100) "placement" medyje, Agnė Mažutytė (ID 90) turi pasirašyti kaip dabartinis "upline". 

Jeigu norite Joną Jonaitį (ID 100) perkelti sponsoriaus medyje, tuomet Business Partner Antanas 

Kazlauskas (ID 80) turi pasirašyti kaip dabartinis "upline". 

Praėjus 30 dienų registracijos genealogijos keitimai negalimi. 

Atkreipkite dėmesį, kad taškai, susiję su genealogijos keitimi, nebus skaičiuojami naujam "upline" 

Business Partner tam tikriems bonusams (pvz. Fast Start, Svajonių automobilio programai). 
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