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P R A V I D L Á  A  P O S T U P Y  

E u r ó p a  

1. ÚVOD 

Dokument Pravidlá a Postupy Kyäni ustanovuje vaše práva a povinnosti ako Nezávislého 

Obchodného Partnera Kyäni. Tieto Pravidlá a postupy ste povinný si riadne preštudovať a v prípade 

akýchkoľvek otázok v spojitosti s nimi sa obrátťe na personál zákazníckej služby spoločnosti Kyäni. 

 

a. Pravidlá a Kompenzačný plán integrované do Zmluvy s Obchodným Partnerom:  Na tieto 

Pravidlá a postupy, v ich súčasnej podobe, ako aj v podobe po zavedení zmien zo strany 

spoločnosti Kyäni, Inc., a Kyäni AB, jej filiálok alebo pobočiek pôsobiacich v Európe (ďalej 

spoločným názvom „Kyäni“ alebo „Spoločnosť“), sa odkazuje Zmluva s Obchodným Partnerom 

Kyäni. V prípadoch, keď sú tieto Pravidlá a postupy začlenené do Zmluvy s Obchodným 

Partnerom Kyäni, predstavujú oficiálnu súčasť príslušnej zmluvy.  

 

Aj v prípadoch, keď tieto Pravidlá a postupy nie sú špecificky začlenené do príslušnej zmluvy, ich 

je potrebné interpretovať ako vyjadrenie oficiálneho postoja spoločnosti Kyäni v spojitosti 

s podmienkami predmetného dokumentu, pričom akékoľvek porušenie týchto Pravidiel 

a postupov môže predstavovať porušenie záväzkov Nezávislého Obchodného Partnera Kyäni, 

v dôsledku čoho sa budú na Obchodného Partnera vzťahovať predmetné disciplinárne 

ustanovenia a podmienky výpovede príslušnej zmluvy. Keď sa v ďalších častiach tohto 

dokumentu uvádza pojem „Zmluva“, ide o súborné označenie vzájomných záväzkov medzi 

spoločnosťou Kyäni a Nezávislými Obchodnými Partnermi Kyäni podľa ustanovení obsiahnutých 

v Prihláške a Zmluve, týchto Pravidlách a Postupoch, Globálnom Kompenzačnom Pláne Kyäni a 

(v relevantných prípadoch) a Prihlášky pre obchodné spoločnosti Kyäni. 

 

Zodpovednosťou každého Obchodného Partnera je porozumieť a dodržiavať najaktuálnejšiu 

verziu týchto Pravidiel a postupov. V prípade sponzorovania nového Obchodného Partnera je 

sponzorujúci Obchodný Partner povinný pomáhať novému Obchodnému Partnerovi porozumieť 

tejto nepretržitej povinnosti. 

 

b. Účel týchto pravidiel: Spoločnosť Kyäni vyrába inovatívne produkty a predáva tieto produkty 

prostredníctvom Nezávislých Obchodných Partnerov. Spoločnosť Kyäni investuje do 

poskytovania marketingových materiálov, vývoja hodnoty značky pre Spoločnosť a vývoja 

kompenzačných systémov pre Obchodného Partnera. No aj napriek tomu, konečný úspech 

Spoločnosti a Obchodných Partnerov závisí od osobnej integrity jednotlivých mužov a žien 

predávajúcich naše produkty. Keďže Obchodní Partneri Kyäni sú nezávislé obchodné subjekty, 

majú výraznú slobodu, pokiaľ ide o spôsob vlastného pôsobenia, pričom majú možnosť si 

stanoviť čas a metódy svojej práce. Bez ohľadu na túto nezávislosť si však spoločnosť Kyäni 
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vyhradzuje zmluvné právo na ochranu svojho duševného vlastníctva, predchádzanie 

neoprávneným reklamáciám produktov a ochranu integrity svojho obchodného modelu. Tieto 

Pravidlá a postupy boli zostavené tak, aby umožnili dosiahnuť tento cieľ. Keďže s mnohými 

z týchto zaužívaných postupov nemusíte mať osobné skúsenosti, je mimoriadne dôležité, aby ste 

si prečítali Zmluvu s Nezávislým Obchodným Partnerom, ako aj tieto Pravidlá a postupy, a 

dodržiavali ich.  Ak máte akékoľvek otázky ohľadom niektorého ustanovenia alebo pravidla, 

neváhajte a obráťte sa na zákaznícku službu Kyäni. 

 

c. Zmeny Zmluvy s Nezávislým Obchodným Partnerom: Spoločnosť Kyäni má právo kedykoľvek 

aktualizovať znenie Zmluvy s Nezávislým Obchodným Partnerom podľa vlastného slobodného 

uváženia. Podpísaním Zmluvy s Nezávislým Obchodným Partnerom Obchodný Partner vyjadruje 

súhlas s tým, že všetky novelizácie alebo úpravy, ktoré sa spoločnosť Kyäni rozhodne zaviesť, sa 

stávajú pre neho záväzné. Novelizácie budú nadobúdať účinnosť v okamihu zverejnenia oznamu 

o príslušných novelizáciách v materiáloch Kyäni alebo systéme Back Office (webová kancelária). 

Spoločnosť sprístupní všetkým Obchodným Partnerom kompletnú kópiu novelizovaných 

ustanovení jednou alebo viacerými z nasledujúcich metód. (1) zverejnením na oficiálnej webovej 

lokalite Spoločnosti; (2) elektronickou poštou (e-mailom); (3) zahrnutím do periodík Spoločnosti; 

(4) zahrnutím do produktových objednávok alebo výplat bonusov; (5) akýmkoľvek firemným 

školením alebo propagačným podujatím alebo (6) špeciálnymi poštovými zásielkami. 

Pokračovanie Obchodného Partnera v obchodnej činnosti pre Kyäni, prípadne prijatie bonusov 

alebo provízií, sa bude interpretovať ako súhlas so všetkými takýmito aktualizáciami. 

2. AKO SA STAŤ NEZÁVISLÝM OBCHODNÝM PARTNEROM 

a. Požiadavky kladené na budúceho Nezávislého Obchodného Partnera: Ak sa chce uchádzač 

stať Nezávislým Obchodným Partnerom Kyäni, musí: 

 

i. byť ku dňu podania žiadosti plnoletý a spĺňať všetky ostatné zákonné požiadavky na to, 

aby mohol uzavrieť príslušnú zmluvu, 

ii. predložiť pravdivé a presné informácie ohľadom svojej identity, miesto pobytu, telefónne 

číslo, e-mailovú adresu a podobné informácie, keďže Spoločnosť ich z času na čas môže 

potrebovať, 

iii. odoslať riadne vyplnenú Prihlášku Obchodného Partnera Kyäni a Zmluvu do spoločnosti 

Kyäni a poskytnúť kompletné údaje a 

iv. uhradiť zápisné vrátane balíčka Starter Pack (v prípade jeho zvolenia). 

v. Uveďte unikátne identifikačné číslo za účelom zdaňovania alebo podnikania vydané 

krajinou, kde sa registruje Obchodný Partner ako člen Kyäni. 

 

b. Spoločnosť si vyhradzuje právo na odmietnutie ľubovoľných prihlášok nových Obchodných 

Partnerov alebo žiadostí o obnovu zmluvy alebo opakovaný zápis, pričom tak môže urobiť podľa 

vlastného a slobodného uváženia. 

 

c. Registrácia nového Obchodného Partnera: Noví Obchodní Partneri sa musia sponzorovať 

on-line na oficiálnych webových stránkach spoločnosti Kyäni alebo na replikovanej webovej 

stránke Kyäni príslušného sponzora. 
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d. Benefity Obchodného Partnera: Keď spoločnosť Kyäni akceptuje Prihlášku Obchodného 

Partnera a Zmluvu, Obchodný Partner má nárok na účasť v Globálnom Kompenzačnom Pláne 

Kyäni. V rozsahu povolenom miestnymi zákonmi a politikou Spoločnosti pre váš región, tieto 

benefity budú zahŕňať právo na: 

 

i. nákup produktov Kyäni za cenu pre Obchodných Partnerov, 

ii. výplatu príslušných provízií a bonusov podľa ustanovení v Globálnom kompenzačnom 

pláne Kyäni, 

iii. účasť na všetkých propagačných akciách, motivačných programoch alebo iných 

súťažiach z času na čas vyhlasovaných spoločnosťou Kyäni, 

iv. registráciu alebo sponzorovanie iných jednotlivcov do pozície Zákazníkov alebo 

Obchodných Partnerov v rámci obchodnej schémy Kyäni, 

v. pravidelný príjem literatúry a iných komunikačných materiálov od spoločnosti Kyäni, 

vi. účasť na spoločnosťou Kyäni sponzorovaných podporných, servisných, školiacich, 
motivačných a odmeňovacích akciách po úhrade príslušných poplatkov (v relevantných 
prípadoch). 

e. Obdobie platnosti zmluvy: Zmluva s Nezávislým Obchodným Partnerom začne platiť v deň jej 

akceptovania spoločnosťou Kyäni a jej platnosť bude pokračovať až do okamihu zrušenia, 

v zmysle ustanovení tohto dokumentu alebo Zmluvy s Nezávislým Obchodným Partnerom. 

3. PODNIKANIE S KYÄNI 

a. Dodržiavanie znenia Globálneho Kompenzačného Plánu Kyäni: Obchodní Partneri nebudú 

ponúkať obchodnú príležitosť Kyäni prostredníctvom akéhokoľvek iného systému (ani vo 

vzájomnej kombinácii) ani marketingovej metódy okrem tej, ktorá je špecificky stanovená 

v oficiálnej literatúre Kyäni, prípadne sa akýmkoľvek spôsobom odlišuje od exkluzívneho 

využívania oficiálnych formulárov Kyäni. Obchodní Partneri nebudú vyžadovať ani vyzývať 

k participácii na aktivitách spoločnosti Kyäni žiadnym spôsobom, ktorý sa líši od programu 

špecifikovaného v oficiálnej literatúre Kyäni. Podobne, Obchodní Partneri nebudú vyžadovať ani 

nabádať iných, aby uskutočnili nákup od alebo uhradili platbu v prospech akéhokoľvek jednotlivca 

alebo iného subjektu participujúceho na Globálnom Kompenzačnom Pláne Kyäni s výnimkou 

nákupov alebo platieb, ktoré oficiálna literatúra Kyäni označuje za odporúčané alebo povinné. 

 

b. Reklama vo všeobecnosti: Všetci Obchodní Partneri musia chrániť a podporovať dobrú povesť 

spoločnosti Kyӓni a jej produktov. Marketing a propagácia Kyӓni, príležitosti Kyӓni, globálneho 

kompenzačného plánu a produktov Kyӓni musia byť v súlade s verejným záujmom. 

  

Obchodní partneri sa musia vyvarovať akéhokoľvek klamlivého, zavádzajúceho, agresívneho, 

nespravodlivého, neetického, nemorálneho, nezdvorilého alebo nevhodného správania alebo 

praktík. Obchodní partneri sa nesmú zacieliť na zraniteľných spotrebiteľov vrátane novorodičov 

do 8 týždňov po narodení dieťaťa alebo príbuzných nedávno zosnulej osoby. 

 

c. Identifikácia Stupňa Životnosti: Všetky marketingové materiály Obchodných Partnerov, či už 

v tlačených alebo elektronických médiách, musia jasne a správne uvádzať stupeň životnosti 

Obchodného Partnera v súlade s v danom čase zverejnenými klasifikačnými stupňami 
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udeľovanými spoločnosťou Kyäni. Používanie zavádzajúcich alebo neoprávnených klasifikačných 

stupňov či titulov je porušením Zmluvy s Nezávislým Obchodným Partnerom a týchto Pravidiel 

a postupov. Príklad: Diamant je v súčasnosti akceptovateľné pridelenie stupňa životnosti. 

Diamant RVP alebo Diamantový manažér však nie sú, keďže nenáležitým spôsobom obsahujú 

ďalšie prívlastky, ktoré neboli ustanovené ani udelené spoločnosťou Kyäni. 

 

d. Obchodná povesť:  Na propagáciu produktov a výnimočnej obchodnej príležitosti, ktorú 

spoločnosť Kyäni ponúka, sú Obchodní Partneri povinní využívať predajné pomôcky 

a podkladové materiály, ktoré vyhotovila spoločnosť Kyäni.  Obchodný Partner má právo 

vypracovať vlastné predajné pomôcky a podkladové materiály len v prípade získania písomného 

súhlasu a oprávnenia od spoločnosti Kyäni, a to v záujme dosiahnutia súladu s obsiahlymi 

a komplexnými právnymi požiadavkami vyplývajúcimi z nadnárodnej, národnej a miestnej 

legislatívy. Porušenie tohto pravidla (vrátane nepovolenej internetovej reklamy) nielen že 

predstavuje významné porušenie Zmluvy, ale zároveň ohrozuje obchodnú príležitosť Kyäni pre 

všetkých Obchodných Partnerov. 

 

e. Stretnutia Obchodných Partnerov: Obchodní Partneri nebudú organizovať žiadne stretnutia ani 

využívať žiadne zariadenia Kyäni poskytnuté na stretnutia Obchodných Partnerov na propagáciu 

produktov alebo služieb akejkoľvek inej spoločnosti ako Kyäni, ani na propagáciu náboženských, 

sociálnych či bratských organizácií alebo skupín. Všetky prezentácie na stretnutiach Obchodných 

Partnerov budú v súlade s miestnymi zákonmi a nariadeniami a ich obsah bude zodpovedať 

oficiálne vydaným marketingovým materiálom Kyäni pre krajinu, v ktorej sa koná stretnutie 

Obchodných Partnerov. 

 

f. Sponzorstvo a obmedzené umiestnenie: Všetci manželia, partneri alebo iné osoby žijúce v 

spoločnej domácnosti musia byť sponzorovaní a vzájomne umiestnení na rovnakej úrovni v 

hierarchicky podriadenej štruktúre (umiestnení priamo pod seba aj v štruktúre sponzorstva a 

umiestnenia). Títo jedinci nesmú prekrižovať hierarchické línie a nesmú byť umiestnení ani tak, 

aby sa medzi nimi nachádzalo ďalší Obchodný Partner, s výnimkou, ak to Kyäni písomne 

neschvaľuje. 

 

g. Rozosielanie spamu a nevyžiadaných prostriedkov masovej komunikácie: Obchodní 

Partneri sú povinní dodržiavať miestne zákony, pravidlá a nariadenia ohľadom nevyžiadanej 

hromadnej komunikácie a oslovovania.  Vo všeobecnosti platí, že Obchodní Partneri vo vzťahu k 

prevádzke svojho obchodného subjektu Kyäni nesmú používať ani rozosielať nevyžiadané faxy, 

hromadne distribuovať e-maily, nevyžiadané e-maily alebo „spam“. Pojmy „nevyžiadané faxy“ a 

„nevyžiadané e-maily“ označujú prenos akýchkoľvek materiálov alebo informácií propagujúcich 

spoločnosť Kyäni, jej produkty, jej kompenzačný plán alebo akýkoľvek iný aspekt spoločnosti, 

ktoré sú odoslané prostredníctvom telefonického faxu resp. elektronickej pošty ľubovoľnej osobe, 

s výnimkou toho, že tieto pojmy nezahŕňajú faxy a e-maily: (a) ľubovoľnej osobe na základe 

predchádzajúceho výslovného pozvania alebo súhlasu príslušnej osoby alebo (b) ľubovoľnej 

osobe, s ktorou má Obchodný Partner vybudované obchodné alebo osobné vzťahy. Pojem 

„vybudované obchodné alebo osobné vzťahy“ označuje predchádzajúci alebo existujúci vzťah 

vybudovaný prostredníctvom dobrovoľnej obojsmernej komunikácie medzi Obchodným 

Partnerom a druhou osobou na základe: (a) dotazu, žiadosti, nákupu alebo transakcie od 

príslušnej osoby v spojitosti s produktmi ponúkanými Obchodným Partnerom alebo (b) osobného 
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alebo rodinného vzťahu, pričom tento vzťah nebol v minulosti ukončený žiadnou zo zúčastnených 

strán. 

 

h. Telemarketing: Obchodní Partneri sú povinní dodržiavať miestne zákony, pravidlá a nariadenia 

ohľadom nevyžiadanej hromadnej komunikácie a oslovovania.  Obchodní Partneri sa nesmú 

zapájať do telemarketingu v súvislosti s realizáciou obchodnej činnosti pre Kyäni.  Pojem 

„telemarketing“ označuje uskutočnenie jedného alebo niekoľkých telefonických hovorov 

s jednotlivcom alebo subjektom v záujme dosiahnutia nákupu produktu Kyäni alebo registrácie 

príslušného jednotlivca/subjektu medzi Obchodných Partnerov spoločnosti Kyäni. „Chladné 

hovory (Cold calls)“ realizované s potenciálnymi Zákazníkmi alebo Obchodnými Partnermi, ktoré 

propagujú buď produkty Kyäni, alebo obchodnú príležitosť Kyäni, predstavujú aktivity 

telemarketingu a sú zakázané. 

 

Bez ohľadu na vyššie uvedené skutočnosti Obchodný Partner môže uskutočňovať telefonické 

hovory s potenciálnym Zákazníkom alebo Obchodným Partnerom („kandidátom“) v nasledujúcich 

obmedzených situáciách: 

 

1. Ak má Obchodný Partner vybudované obchodné vzťahy s kandidátom. „Vybudovaný 

obchodný vzťah“ je vzťah medzi Obchodným Partnerom a kandidátom založený na: 

2. Nákupe, prenájme alebo lízingu tovarov alebo služieb kandidátom od Obchodného 

Partnera do osemnástich (18) mesiacov bezprostredne pred dátumom telefonického 

hovoru, ktorého cieľom je podnietiť kandidáta k nákupu produktu alebo služieb: alebo 

3. Finančnej transakcii medzi kandidátom a Obchodným Partnerom do osemnástich (18) 

mesiacov bezprostredne pred dátumom takéhoto hovoru. 

4. Osobný dotaz alebo žiadosť kandidáta ohľadom produktu alebo služby ponúkanej 

Obchodným Partnerom do troch (3) mesiacov bezprostredne pred dátumom takéhoto 

hovoru, 

5. Ak Obchodný Partner dostane písomné a podpísané schválenie od kandidáta, ktoré 

oprávňuje Obchodného Partnera k hovoru. Takéto oprávnenie musí špecifikovať 

telefónne čísla, na ktoré je Obchodný Partner oprávnený volať. 

6. Obchodní Partneri sú oprávnení volať svojim rodinným príslušníkom, osobným priateľom 

a známym. „Známy“ je osoba, s ktorou má Obchodný Partner vybudovaný aspoň 

nedávny bližší vzťah (t. j. Obchodný Partner sa v nedávnej minulosti s takouto osobou 

osobne stretol). Pamätajte však na to, že ak si Obchodný Partner zvykne „zbierať vizitky“ 

od každého, s kým sa stretne a následne im volá, miestne zákony takúto činnosť môžu 

považovať za zakázanú formu telemarketingu. Preto v prípade, ak sa Obchodný Partneri 

rozhodnú telefonicky kontaktovať svojich „známych“, Obchodný Partner je povinný takéto 

hovory uskutočňovať len občas a nie pravidelne. 

 

Obchodní Partneri okrem toho nebudú v spojitosti s podnikaním pre spoločnosti Kyäni využívať 

automatizované telefonické vytáčacie systémy. Pojem „automatizovaný telefonický vytáčací 

systém“ označuje zariadenie, ktoré dokáže: (a) uchovávať alebo vytvárať telefónne čísla, na ktoré 

sa bude volať, pomocou generátora náhodných alebo sekvenčných čísel a (b) vytáčať takéto 

čísla. 

 

i. Webové lokality Obchodného Partnera: Okrem ustanovení uvedených v tejto časti a v časti (j) 

nižšie, v prípade, ak si Obchodný Partner želá využívať internetovú webovú stránku alebo 
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webovú lokalitu na propagáciu svojho obchodného subjektu Kyäni, žiaden Obchodný Partner 

nemá právo nezávisle navrhnúť webovú stránku, ktorá využíva názvy, logá alebo produktové 

charakteristiky Kyäni, alebo inak (priamo či nepriamo) propaguje produkty Kyäni alebo obchodnú 

príležitosť Kyäni. Všetky obrázky na webovej lokalite Obchodného Partnera budú pochádzať 

z časti oficiálnych súborov na prevzatie pre krajinu trvalého pobytu príslušného Obchodného 

Partnera, pričom príslušná webová lokalita bude jasne identifikovať meno Obchodného Partnera, 

jeho kontaktné údaje a bude obsahovať pojem „Nezávislý Obchodný Partner Kyäni“. 

 

Národná a miestna legislatíva ohľadom internetu vrátane propagačných webových lokalít je 

komplikovaná. Porušenia zákona zo strany Obchodných Partnerov môžu vystaviť spoločnosť 

Kyäni možnosti regulačných postihov, ktoré by mohli poškodiť spoločnosti ako takej, ako aj 

podnikateľským aktivitám jednotlivých Obchodných Partnerov. 

 

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť spoločnosť Kyäni dôrazne vyzýva všetkých Obchodných 

Partnerov k tomu, aby využívali samo-replikujúcu sa webovú lokalitu spoločnosti. Tieto webové 

lokality vyvíja a spravuje spoločnosť Kyäni v snahe zabezpečiť súlad so všetkými relevantnými 

oblasťami práva. 

 

Spoločnosť Kyäni môže Obchodnému Partnerovi umožniť vývoj svojej vlastnej webovej lokality, 

pokiaľ budú splnené určité podmienky. Medzi ne patria: 

 

i. Obchodný Partner je povinný podať Žiadosť o schválenie nezávislej webovej lokality 

písomnou formou pred vytvorením vlastnej webovej lokality. Žiadosti o schválenie je 

potrebné adresovať na oddelenie dodržiavania právnych predpisov. Povolenie nezávislej 

webovej lokality je výhradným a absolútne slobodným rozhodnutím spoločnosti Kyäni. 

ii. Obchodný Partner navyše hradí náklady na akékoľvek právne posudky, ktoré sú 

nevyhnutné v prípade každej nezávislej webovej lokality Obchodného Partnera. 

 

V prípade, ak spoločnosť Kyäni dospeje k záveru, že navrhovaná nezávislá webová lokalita je 

neakceptovateľná, Obchodného Partnera bude informovať o tom, že lokalitu je potrebné upraviť 

a že súhlas nebude udelený, kým nebudú zavedené príslušné úpravy.  Žiaden Obchodný Partner 

nesmie sprístupniť svoju nezávislú webovú lokalitu verejnosti, kým nedostane písomný súhlas od 

spoločnosti Kyäni. 

 

Schválenú webovú lokalitu nie je možné ďalej meniť ani upravovať, pričom platí nasledovné: 

 

V prípade, ak si Obchodný Partner praje zmeniť v minulosti schválenú webovú lokalitu, je povinný 

podať Žiadosť o úpravu nezávislej webovej lokality a uhradiť poplatok za zmenu vo výške 80 

EUR. Žiadosť o úpravu musí konkrétne uvádzať každú jednu zmenu alebo prídavok, ktoré si 

Obchodný Partner praje zaviesť. Zmeny sa nesmú zverejniť na webovej lokalite, kým Obchodný 

Partner nedostane písomný súhlas od spoločnosti Kyäni. 

 

j. Webové lokality Obchodného Partnera a on-line predaj: Obchodní Partneri môžu realizovať 

on-line predaj výlučne prostredníctvom webovej lokality Obchodného Partnera so súhlasom 

Podnikovej kancelárie Kyäni. Každý Obchodný Partner, ktorý dostal takéto povolenie, bude 

striktne dodržiavať nasledujúce obmedzenia: 
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1. Produkty sa nesmú predávať za nižšie ako sú aktuálne zverejnené veľkoobchodné ceny 

(ceny pre Obchodných Partnerov); 

2. Obchodní Partneri nesmú uvádzať prepojenia na on-line lokality ako eBay, Amazon ani 

žiadnych podobných on-line predajcov. 

3. Obchodní Partneri nesmú ponúkať produkty na predaj v žiadnej krajine, kde spoločnosť 

Kyäni oficiálne nepôsobí, pričom identifikácia oficiálneho pôsobenia v danej Krajine bude 

výhradným a absolútnym rozhodnutím spoločnosti Kyäni;  

4. Obchodní Partneri sú povinní používať odsúhlasené podnikové obrázky a aktíva pre 

relevantný trh v zmysle identifikácie v sekcii preberania systému Back Office (webová 

kancelária), pričom jedinou povolenou modifikáciou týchto položiek je úprava ich veľkosti. 

5. Obchodní Partneri nesmú predávať žiadne iné produkty, či už samostatne alebo 

v kombinácii s produktmi Kyäni, bez predchádzajúceho písomného súhlasu od 

spoločnosti Kyäni.  

6. URL musí obsahovať frázu "kyanidist" alebo "kyaniteam" spolu s jedinečným 

identifikátorom Obchodného Partnera. Do URL nemožno pridať žiadne názvy produktov, 

krajín, trhov alebo území bez predošlého písomného povolenia Kyäni. Napríklad, URL 

www.wellnesskyanidist.com alebo www.healthykyaniteam.com by boli povolené. URL 

www.kyanigermany.com však už nie. 

7. Spoločnosť Kyäni si vyhradzuje právo na akceptovanie, zamietnutie, schválenie alebo 

zrušenie akejkoľvek navrhovanej webovej lokality Obchodného Partnera podľa vlastného 

slobodného uváženia. 

8. Obchodní Partneri nebudú používať žiadne nezákonné ani zavádzajúce prostriedky na 

vytvorenie preferencie vo výsledkoch vyhľadávania na žiadnom z vyhľadávačov. 

 

k. Reklama vo Vyhľadávačoch: Obchodní Partneri sú oprávnení inzerovať na internetových 

vyhľadávačoch s použitím ochranných známok Kyäni za predpokladu, že im spoločnosť Kyäni 

vopred odsúhlasí podrobnosti príslušnej reklamnej kampane vrátane používaných slov alebo fráz, 

ako aj cieľových stránok, na ktoré chcú Obchodní Partneri presmerovať návštevníkov. 

 

l. Názvy domén a e-mailové adresy: Obchodní Partneri nesmú používať ani sa pokúšať 

zaregistrovať žiadne obchodné názvy, ochranné známky, názvy služieb, značky služieb, názvy 

produktov, názov Spoločnosti Kyäni ani žiadne ich deriváty pre ľubovoľný názov internetovej 

domény. Obchodní Partneri zároveň nesmú začleňovať ani sa pokúšať o začlenenie akýchkoľvek 

obchodných názvov, ochranných známok, názvov služieb, značiek služieb, názvov produktov, 

názvu Spoločnosti Kyäni ani žiadne ich deriváty do ľubovoľných adries elektronickej pošty. 

 

1. Akákoľvek e-mailová adresa, ktorá používa meno Kyäni, musí obsahovať "Kyänidist" 

alebo "Kyäniteam" a nejaký iný identifikátor. Napríklad, johndoe.Kyänidist@gmail.com 

alebo johndoe.kyäniteam@gmail.com by boli povolené. 

2. Ak je “Kyänidist” alebo “Kyäniteam” súčasťou e-mailovej adresy, podpis odosielateľa 

musí taktiež obsahovať meno Obchodného Partnera a kľúčové slová "Nezávislý 

Obchodný Partner Kyäni" alebo "Tím Nezávislého Obchodného Partnera Kyäni". 

 

m.  Účty na sociálnych médiach: Ak používate Kyӓni na sociálnych médiach, akékoľvek 

užívateľské meno, ktoré obsahuje Kyäni, musí taktiež obsahovať “Kyänidist” alebo “Kyäniteam”. 

Žiadne iné podoby sa neakceptujú. Užívateľské mená by nemali obsahovať slovo Kyäni samo o 

sebe ani meno žiadneho produktu alebo obchodného názvu, ako “Sunrise”, “Sunset”, 
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“Akumulátor Platobná brána”, atď. Okrem toho musí Obchodný Partner uviesť svoje meno spolu 

so slovami “Nezávislý Obchodný Partner Kyäni” alebo "Tím Nezávislého Obchodného Partnera 

Kyäni". Všetky obrázky zdieľané na sociálnych médiach, ktoré sú spojené s produktmi Kyäni, 

musia byť oficiálne schválené obrázky Kyäni, stiahnuté z webovej kancelárie. 

 

n. Vizitky:  Všetky vizitky musia obsahovať logo Nezávislého Obchodného Partnera Kyäni. 

Obchodný Partner nebude mať na vizitke žiadne referencie ani obsah, ktoré by mohli osobu, 

ktorá príslušnú vizitku dostane, viesť k presvedčeniu, že príslušná osoba je zamestnancom 

spoločnosti Kyäni.  Ak sa Obchodný Partner rozhodne na svojej vizitke zverejniť svoj stupeň 

životnosti, určenie stupňa životnosti musí byť presné. 

 

o. Ochranné známky a ochrana autorských práv: Spoločnosť Kyäni neumožní používať svoje 

obchodné názvy, ochranné známky, dizajny ani symboly akýmkoľvek osobám vrátane 

Obchodných Partnerov Kyäni bez predchádzajúceho písomného súhlasu. Obchodní Partneri 

nesmú na predaj a distribúciu produkovať žiadne záznamy podnikových podujatí a prejavov bez 

písomného súhlasu od spoločnosti Kyäni; Obchodní Partneri zároveň nesmú na predaj ani 

osobné použitie reprodukovať nahrávky spoločnosťou vyrobených prezentácií na audio alebo 

videopáskach. 

 

p. Médiá a dotazy od médií: Obchodní Partneri sa nesmú pokúšať reagovať na dotazy od médií 

ohľadom spoločnosti Kyäni alebo jej produktov vo vzťahu k spoločnosti Kyäni ani v ohľade svojho 

nezávislého obchodného subjektu Kyäni. Všetky dotazy od ľubovoľných foriem médií, ktoré sa 

vzťahujú v ľubovoľnom ohľade na spoločnosť Kyäni, je potrebné okamžite hlásiť na oddelení 

vzťahov s verejnosťou spoločnosti Kyäni. Toto pravidlo má za úlohu zaistiť, že na verejnosť sa 

budú dostávať presné a konzistentné informácie, čím sa pre spoločnosť zaručí náležitý verejný 

imidž. 

 

q. Bonusové nákupy: „Bonusové nákupy“ zahŕňajú: (a) sponzorovanie jednotlivcov alebo 

subjektov, ktoré si nepreštudovali ani nepodali Prihlášku Nezávislého Obchodného Partnera 

a Zmluvu; (b) nečestné sponzorovanie alebo registráciu jednotlivca alebo subjektu ako 

Obchodného Partnera alebo Zákazníka; (c) sponzorovanie alebo pokus o sponzorovanie 

neexistujúcich jednotlivcov alebo subjektov ako Obchodných Partnerov alebo Zákazníkov 

(„fantómy”); alebo (d) používanie kreditnej karty Obchodným Partnerom alebo v mene 

Obchodného Partnera alebo Zákazníka, keď príslušný Obchodný Partner alebo Zákazník nie je 

držiteľom konta prislúchajúceho k danej kreditnej karte. Bonusové nákupy predstavujú významné 

porušenie týchto Pravidiel a Postupov a sú prísne a absolútne zakázané. 

 

r. Obchodné subjekty: Korporácia, spoločný podnik alebo trust (v tejto časti ďalej súhrne len 

„podnikateľský subjekt“) môžu spoločnosť Kyäni požiadať o to, aby sa stali Kyäni Obchodným 

Partnerom tak, že spoločnosti Kyäni predložia výpis z obchodného registra, zmluvu o spoločnom 

podniku alebo truste, a všetky príslušné úradné dokumenty, ktoré preukazujú existenciu daného 

subjektu (ďalej súhrnne označované ako „dokumenty podnikateľského subjektu“), spolu s riadne 

vyplneným registračným formulárom pre podnikateľské subjekty. Ak je Obchodný Partner 

sponzorovaný on-line, dokumenty podnikateľského subjektu a registračný formulár pre 

podnikateľské subjekty musí byť spoločnosti Kyäni predložený do 30 dní odo dňa on-line 

sponzoringu. Členskej firme spoločnosti Kyäni je povolené zmeniť si status v rámci daného 

sponzoringu z nezávislej firmy na spoločný podnik, korporáciu alebo trust, alebo z jedného typu 
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podnikateľského subjektu na iný, musí sa však riadiť štandardným postupom pre zmenu 

vlastníctva. Registračný formulár pre podnikateľské subjekty musí byť podpísaný všetkými 

akcionármi, partnermi alebo správcami trustu. Členovia takéhoto podnikateľského subjektu sú 

hromadne, a bez rozdielu, zodpovední za akékoľvek dlhy alebo iné povinnosti voči spoločnosti 

Kyäni. Zmeny v podnikateľskom subjekte nemôžu byť použité na obchádzanie pravidiel pre 

zmenu spádovej príslušnosti firmy alebo zmenu vlastníctva. 

 

s. Zmeny obchodného subjektu Kyäni: Každý Obchodný Partner je povinný spoločnosť Kyäni 

bezodkladne informovať o všetkých zmenách informácií obsiahnutých v Zmluve a Prihláške 

Obchodného Partnera zaslaním písomnej žiadosti, náležitým spôsobom vyplnenej Zmluvy 

a Prihlášky Obchodného Partnera so správnymi informáciami a náležitými podkladovými 

dokumentmi. 

 

t. Zmena genealógie: S cieľom zaistiť ochranu integrity všetkých odbytových organizácií a 

zabezpečiť poctivú prácu pre všetkých Obchodných Partnerov spoločnosť Kyäni dôrazne 

nedoporučuje meniť spádovú príslušnosť firmy. Pre úspech jednotlivých Obchodných Partnerov a 

odbytových organizácií je nesmierne dôležité zachovať integritu jednotlivých vetiev a štruktúru 

organizácie. V súlade s tým býva presun členskej firmy v rámci spoločnosti Kyäni do inej vetvy 

organizácie len zriedkakedy povolený. 

 

Žiadosti o zmenu spádovej príslušnosti firmy musia byť podané písomne oddeleniu pre služby 

Obchodným Partnerom a musia obsahovať dôvod presunu firmy. Presuny budú zvážené len v 

nasledujúcich dvoch (2) prípadoch: 

 

i. V prípade, že bolo zistené podvodné konanie či neetický sponzoring, môže Obchodný 

Partner požadovať, aby on alebo ona bol/a presunutý/á pod inú vetvu organizácie, 

pričom jeho/jej firma bude kompletne zachovaná. Všetky žiadosti o presun z dôvodu 

podvodných praktík sponzorov budú posudzované individuálne. 

ii. Obchodný Partner usilujúci o presun predloží riadne vyplnený a platný formulár pre 

zmenu spádovej príslušnosti firmy, ktorý bude obsahovať písomný súhlas všetkých 

dotknutých, v hierarchii nadradených, Obchodných Partnerov. Ak Obchodný Partner, 

nadradený hierarchii, neodpovie na žiadosť o schválenie do tridsiatich dní, neschopnosť 

reagovať bude považovaná za súhlas s navrhnutým presunom. Zmena spádovej 

príslušnosti firmy je povolená len počas prvých 30 dní od registrácie. Zmeny po tomto 

dátume nie sú povolené. Obchodní Partneri, ktorí sú v hierarchii umiestnení nižšie, budú 

presunutí spolu s presúvajúcim sa Obchodným Partnerom, pokiaľ nebude požadované 

inak. Obchodní Partneri, ktorí sa chcú presunúť, musia spoločnosti Kyäni ponechať 

tridsať (30) dní od prijatia formulárov na zmenu spádovej príslušnosti spoločnosťou na 

spracovanie a overenie žiadostí o zmenu. Počas prvých 10 dní platí zvláštne ustanovenie 

a formulár na zmenu spádovej príslušnosti firmy sa nevyžaduje. Počas tejto doby môže 

sponzor odoslať žiadosť zo svojej e-mailovej adresy zákazníckemu servisu spoločnosti 

Kyäni. Po 10 dňoch sa požaduje použitie formulára. 

 

Predloženie neúplného, zavádzajúceho, pozmeneného alebo podvodného dokumentu pri 

uchádzaní sa o COG môže viesť k zamietnutiu žiadosti a disciplinárnemu konaniu voči 

Obchodnému Partnerovi, ktorý príslušný dokument predložil. 
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u. Neoprávnené nároky a úkony 

 

1. Odškodnenie: Obchodný Partner nesie plnú zodpovednosť za všetky svoje verbálne 

a písomné výroky v spojitosti s produktmi Kyäni a Globálnym Kompenzačným Plánom, 

ktoré nie sú výslovné obsiahnuté v oficiálnych materiáloch Kyäni. Obchodní Partneri 

súhlasia s tým, že spoločnosť Kyäni a riaditeľov, funkcionárov, zamestnancov a agentov 

Kyäni odškodnia a budú ich kryť pred všetkými záväzkami vrátane rozhodnutí, 

občianskoprávnych postihov, refundácií, poplatkov za služby právnika, súdnych trov 

alebo stratených obchodných príležitostí, ktoré utrpela spoločnosť Kyäni v dôsledku 

neoprávnených vyhlásení a úkonov príslušného Obchodného Partnera. Toto ustanovenie 

zostane v platnosti aj po vypovedaní Zmluvy s Obchodným Partnerom. 
 

2. Výroky o produktoch: Žiadne výroky (medzi ktoré patria aj osobné svedectvá) v ohľade 

terapeutických, liečivých alebo blahodarných vlastností akýchkoľvek produktov v ponuke 

spoločnosti Kyäni nie je možné vyslovovať, okrem tých, ktoré sú obsiahnuté v oficiálnej 

literatúre spoločnosti Kyäni vzťahujúcej sa na cieľovú krajinu predaja. Obzvlášť dôležité 

je, že žiaden Obchodný Partner nesmie vyslovovať tvrdenia, že produkty Kyäni sú účinné 

v rámci liečby, diagnostiky, potláčania alebo prevencie akéhokoľvek ochorenia. Takéto 

výroky je možné interpretovať ako lekárske alebo medicínske tvrdenia. Takéto tvrdenia 

sú nielen v rozpore s pravidlami spoločnosti Kyäni, ale zároveň sú potenciálne 

nebezpečné a môžu byť v rozpore s najrôznejšími nadnárodnými, národnými a miestnymi 

zákonmi. 
 

3. Tvrdenia o príjme: V rámci snahy o sponzorovanie potenciálnych Obchodných Partnerov 

majú niektorí Obchodní Partneri občas nutkanie vyslovovať tvrdenia a príjmoch 

a dosahovaných výnosoch, s úmyslom preukázať moc ukrývajúcu sa v sieťovom 

marketingu. Toto je kontraproduktívne, pretože noví Obchodní Partneri môžu čeliť 

veľkému sklamaniu v prípade, ak ich výsledky nie sú natoľko priaznivé a rýchle ako 

výsledky iných. V spoločnosti Kyäni sme pevne presvedčení o tom, že potenciál na 

dosahovanie výnosov je dostatočné vysoký na to, aby bol mimoriadne atraktívny aj bez 

zverejňovania výšky príjmov iných. Navyše, národná a miestna legislatíva často reguluje 

alebo dokonca zakazuje formulovať určité typy tvrdení o príjmoch, ako aj svedectvá osôb 

zainteresovaných do sieťového marketingu.  Aj napriek tomu, že sa Obchodní Partneri 

môžu domnievať, že by bolo prospešné predložiť kópie výplat alebo zverejniť svoje 

príjmy alebo príjmy ostatných, takéto prístupy majú právne dôsledky, ktoré môžu mať 

negatívny dopad na spoločnosť Kyäni, ako aj samotného Obchodného Partnera 

vyslovujúceho príslušné tvrdenie, pokiaľ sa súbežne s tvrdením o dosahovaných 

výnosoch alebo príjmoch neuvedú nevyhnutné náležitosti vyžadované zákonom. Keďže 

Obchodní Partneri spoločnosti Kyäni nedisponujú údajmi nevyhnutnými na dosiahnutie 

súladu s právnymi požiadavkami na formulovanie tvrdení o dosahovaných príjmoch, 

Obchodný Partner prezentujúci obchodnú príležitosť Kyäni inému potenciálnemu 

Obchodnému Partnerovi nesmie vyslovovať odhady príjmov, tvrdenia o dosahovaných 

príjmoch ani zverejňovať svoj vlastný príjem u spoločnosti Kyäni (vrátane predkladania 

výplat, kópií výplat, bankových výpisov alebo daňových dokladov).  Hypotetické príklady 

príjmov, ktoré sa používajú na vysvetlenie princípu fungovania Globálneho 

Kompenzačného Plánu a sú založené výslovne na matematických odhadoch, je možné 
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prezentovať potenciálnym Obchodným Partnerom za predpokladu, že Obchodný Partner 

uvádzajúci hypotetické príklady (1) príslušnému potenciálnemu Obchodnému Partnerovi 

objasní, že spomínané príjmy sú hypotetické; a (2) každému potenciálnemu 

Obchodnému Partnerov predloží aktuálnu kópiu oficiálneho vyhlásenia spoločnosti Kyäni 

o zverejňovaní príjmov. 

 

4. Komerčné subjekty: Spoločnosť Kyäni dôrazne odporúča realizovať predaj produktov 

prostredníctvom priameho kontaktu so Zákazníkom. Ak sa má uchovať hodnota značky 

Kyäni a garantovať určitý štandard férového prístupu v rámci základne Obchodných 

Partnerov, Obchodní Partneri bez predchádzajúceho písomného súhlasu od Spoločnosti 

nesmú vystavovať ani predávať produkty ani literatúru Kyäni na žiadnom fyzickom 

predajnom mieste maloobchodného predaja produktov alebo služieb, okrem prípadov 

výslovne uvádzaných v tomto dokumente. Spoločnosť Kyäni umožní Obchodným 

Partnerom apelovať na Zákazníka a realizovať predaj na fyzickom predajnom mieste 

maloobchodného predaja produktov alebo služieb, pokiaľ je toto predajné miesto: (1) 

predajným miestom maloobchodného predaja v nezávislom lokálnom vlastníctve, 

a netvorí súčasť národného, regionálneho ani celoštátneho reťazca; alebo (2) 

kanceláriou poskytovateľa zdravotníckej starostlivosti. Spoločnosť Kyäni umožní 

Obchodným Partnerom dohodovať a uskutočňovať komerčný predaj po obdržaní 

predchádzajúceho písomného súhlasu od Spoločnosti. Na účely týchto Pravidiel 

a Postupov bude pojem „komerčný predaj“ označovať predaj: (a) produktov Kyäni 

v celkovej hodnote 800 EUR alebo viac na jednu objednávku; a (b) tretej strane, ktorá má 

za cieľ realizovať predaj produktov koncovému spotrebiteľovi. 

 

5. Veľtrhy, výstavy a iné predajné fóra: Obchodní Partneri môžu prezentovať a predávať 

produkty Kyäni na veľtrhoch a odvetvových výstavách. Pred odoslaním zálohy 

promotérovi podujatia sú Obchodní Partneri povinní písomne kontaktovať zákaznícku 

službu pre Obchodných Partnerov a žiadať o podmienečné schválenie, keďže jedno 

z pravidiel spoločnosti Kyäni hovorí, že povoliť je možné účasť len jedného obchodného 

subjektu Kyäni na jednom podujatí. Konečný súhlas bude udelený prvému Obchodnému 

Partnerovi, ktoré zašle oficiálny reklamný materiál daného podujatia, kópiu kontraktu 

podpísanú Obchodným Partnerom a oficiálnym predstaviteľom podujatia a doklad 

o úhrade zálohy za stánok. Súhlas sa bude vzťahovať výlučne na špecifikované 

podujatie. Akékoľvek žiadosti o účasť na budúcich podujatiach je opäť potrebné zaslať na 

oddelenie služieb pre Obchodných Partnerov. V záujme zachovania hodnoty značky si 

spoločnosť Kyäni ďalej vyhradzuje právo na odmietnutie udelenia oprávnenia na účasť 

na akejkoľvek akcii, ktorú nepovažuje za vhodné fórum na propagáciu svojich produktov 

alebo obchodnej príležitosti Kyäni. Súhlas nebude udelený v prípade zámenných 

stretnutí, garážových predajov, blších trhov alebo farmárskych trhov, keďže tieto 

podujatia nie sú prospešné z hľadiska budovania zamýšľaného profesionálneho imidžu 

spoločnosti Kyäni.  

 

6. Zákaz predátorských cien: Všetky predaje produktov Kyäni uskutočnené Obchodným 

Partnerom musia byť realizované za zverejnenú veľkoobchodnú cenu pre Obchodných 

Partnerov uvedenú na webovej lokalite Kyäni ku dňu predaja. 
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v. Konflikt záujmov 

 

1. Zákaz navádzania na predaj: Obchodní Partneri Kyäni majú právo participovať na iných 

formách priameho predaja alebo sieťového marketingu, prípadne viacúrovňových 

marketingových iniciatívach (súborný názov „sieťový marketing“) v spojitosti s produktmi 

od iných výrobcov ako Kyäni. Ak sa však Obchodný Partner Kyäni rozhodne participovať 

na inej príležitosti sieťového marketingu, v záujme predchádzania konfliktu záujmov 

a lojality majú Obchodní Partneri zakázané realizovať neoprávnený nábor, ktorý zahŕňa 

nasledovné: 

 

Počas obdobia platnosti tejto zmluvy akýkoľvek uskutočnený nábor alebo pokus o nábor 

alebo sponzorstvo Zákazníkov alebo Obchodných Partnerov Kyäni pre iné obchodné 

organizácie sieťového marketingu, či už priamo alebo prostredníctvom tretej strany. Toto 

zahŕňa (bez obmedzenia) prezentovanie alebo asistovanie pri prezentácii iných 

obchodných organizácií sieťového marketingu Zákazníkom alebo Obchodným Partnerom 

spoločnosti Kyäni, prípadne implicitné alebo explicitné vedenie Zákazníkov alebo 

Obchodných Partnerov Kyäni k tomu, aby sa stali súčasťou iných obchodných 

organizácií. Keďže existuje mimoriadne vysoká pravdepodobnosť vzniku konfliktov 

v prípade, ak Obchodný Partner prevádzkuje dva programy sieťového marketingu, 

zodpovednosťou Obchodného Partnera je v prvom rade určiť, či je kandidát Zákazníkom 

alebo Obchodným Partnerom Kyäni ešte pred realizáciou náboru alebo sponzorstva pre 

inú sieťovú obchodnú organizáciu. 

 

Po obdobie šiestich mesiacov po zrušení Zmluvy s Obchodným Partnerom bývalý 

Obchodný Partner nesmie realizovať nábor žiadneho Obchodného Partnera ani 

Zákazníka Kyäni do iného programu sieťového marketingu. 

 

Vytváranie alebo ponúkanie akejkoľvek literatúry, pások alebo propagačných materiálov 

ľubovoľnej povahy inej organizácie sieťového marketingu, pomocou ktorých Obchodný 

Partner alebo ľubovoľná tretia strana realizuje nábor Zákazníkov alebo Obchodných 

Partnerov Kyäni do takejto obchodnej organizácie. 

 

Predaj, ponuka na predaj alebo propagácia akýchkoľvek konkurenčných produktov od 

iných výrobcov ako Kyäni Zákazníkom alebo Obchodným Partnerom spoločnosti Kyäni. 

Akýkoľvek produkt v rovnakej generickej kategórii ako produkt Kyäni sa považuje za 

konkurenčný; napr.: ľubovoľný výživový doplnok, ktorý je v rovnakej generickej kategórii 

ako výživové doplnky Kyäni, a je z uvedeného dôvodu konkurenčným produktom, bez 

ohľadu na rozdiely v cene, kvalite, zložení alebo nutričnom obsahu. 

 

Ponúkanie produktov Kyäni alebo propagácia Globálneho kompenzačného plánu Kyäni 

spolu s ľubovoľnými produktmi, obchodnými plánmi, obchodnými príležitosťami alebo 

stimulmi od iných spoločností ako Kyäni alebo. 

 

Ponúkanie ľubovoľných produktov, obchodných plánov, obchodných príležitostí alebo 

stimulov od iných spoločností ako Kyäni na ľubovoľnom zo stretnutí, seminárov, 
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predstavení, konvencií alebo iných akciách spoločnosti Kyäni, prípadne bezprostredne 

po takomto podujatí.  

2. Výkazy o aktivite v nižších štruktúrach: Výkazy o aktivite v nižších štruktúrach sú 

k dispozícii na prehliadanie pre Obchodných Partnerov na oficiálnej webovej lokalite 

Kyäni. Prístup k on-line Výkazom o aktivite v nižších štruktúrach je chránený heslom.  

Všetky Výkazy o aktivite v nižších štruktúrach sú dôverné a predstavujú proprietárne 

informácie a obchodné tajomstvá vo vlastníctve spoločnosti Kyäni.   Výkazy o aktivite 

v nižších štruktúrach sa poskytujú Obchodným Partnerom maximálne diskrétnym 

spôsobom a sprístupňujú sa Obchodným Partnerom výlučne za účelom zdokonalenia 

spolupráce Obchodného Partnera s jeho príslušnými štruktúrne podradenými 

organizáciami pri rozvoji obchodného subjektu Kyäni.  Výkazy o aktivite v nižších 

štruktúrach umožňujú Obchodným Partnerom pomáhať, motivovať a školiť nižšie 

postavených Obchodných Partnerov. Obchodný Partner a spoločnosť Kyäni súhlasia 

s tým, že bez tejto dohody o zachovaní mlčanlivosti a dôvernosti by spoločnosť Kyäni 

neposkytovala Obchodnému Partnerovi Výkazy o aktivitách v nižších štruktúrach. 

Obchodný Partner nebude vo vlastnom mene ani v mene akejkoľvek inej osoby, 

partnerstva, asociácie, korporácie ani iného subjektu: 

 

i. priamo či nepriamo zverejňovať akékoľvek informácie obsiahnuté v ľubovoľnom 

Výkaze o aktivite v nižších štruktúrach akejkoľvek tretej strane, 

ii. priamo či nepriamo zverejňovať svoje heslo alebo prístupový kód iného 

používateľa k Výkazu o aktivite v nižších štruktúrach, 

iii. používať dané informácie na konkurenčný boj so spoločnosťou Kyäni alebo na 

akékoľvek iné účely ako propagáciu svojho obchodného subjektu Kyäni; 

iv. uskutočňovať nábor ani navádzať akéhokoľvek Obchodného Partnera alebo 

Zákazníka spoločnosti Kyäni uvedeného v ľubovoľnom výkaze alebo akýmkoľvek 

spôsobom sa pokúšať vplývať alebo pôsobiť na ľubovoľného Obchodného 

Partnera alebo uprednostneného Obchodného Partnera spoločnosti Kyäni 

v snahe o to, aby uvedená osoba zmenila svoje obchodné vzťahy so 

spoločnosťou Kyäni a 

v. používať alebo zverejňovať informácie obsiahnuté vo Výkaze o činnosti v nižších 

štruktúrach akejkoľvek osobe, partnerstvu, asociácii, korporácii alebo 

ľubovoľnému inému subjektu. 

 

Na vyžiadanie Spoločnosti každý aktuálny alebo bývalý Obchodný Partner Spoločnosti 

vráti originál a všetky kópie Výkazov o činnosti v nižších štruktúrach. 

 

w. Cielenie iných priamych predajcov: Spoločnosť Kyäni nebude tolerovať Obchodných 

Partnerov, ktorí špecificky a vedome oslovujú predajcov iných spoločností priameho predaja 

v snahe o predaj produktov Kyäni alebo ich náboru medzi Obchodných Partnerov spoločnosti 

Kyäni, rovnako ako netoleruje apelovanie alebo nabádanie predajcov inej spoločnosti priameho 

predaja na to, aby porušili zmluvné podmienky svojho kontraktu s príslušnou spoločnosťou. 

V prípade, ak sa budú Obchodní Partneri podieľať na takejto aktivite, nesú riziko vznesenia 

žaloby zo strany dotknutej spoločnosti priameho predaja. Ak sa voči Obchodnému Partnerovi 

vedie súdne konanie, arbitráž alebo pojednávanie, v rámci ktorého je Obchodný Partner obvinený 

z toho, že bol zainteresovaný do nenáležitej náborovej aktivity jej predajcov alebo Zákazníkov, 

spoločnosť Kyäni nebude hradiť žiadne náklady na obhajobu Obchodného Partnera ani súdne 
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trovy, a spoločnosť Kyäni neposkytne Obchodnímu Partnerovi žiadne odškodnenie v súvislosti 

s akýmkoľvek súdnym rozhodnutím, postihom alebo vyrovnaním. 

 

x. Krížový nábor: Reálne uskutočnený krížový nábor (vrátane neúspešných pokusov) je prísne 

zakázaný. Krížový nábor sa definuje ako nábor, zápis alebo sponzorovanie jednotlivca alebo 

obchodného subjektu, ktorý už ma v danom čase Zmluvu so Zákazníkom alebo Nezávislým 

Obchodným Partnerom evidovanú v spoločnosti Kyäni v rámci odlišnej línie sponzorstva, 

prípadne takúto zmluvu mal v rámci predchádzajúcich dvanástich kalendárnych mesiacov. 

Používanie mien manžela/manželky alebo príbuzných, obchodných názvov, DBA, domnelých 

mien, korporácií, partnerstiev, trustov, federálnych identifikačných čísel alebo fiktívnych 

identifikačných čísel na preklenutie tohto pravidla je zakázané. Obchodní Partneri nebudú 

znevažovať, diskreditovať ani ohovárať iných Obchodných Partnerov Kyäni v snahe naviesť 

iného Obchodného Partnera, aby sa stal súčasťou marketingovej organizácie prvého 

menovaného Obchodného Partnera. 

 

Ak dôjde k odhaleniu krížového náboru, je potrebné naň bezodkladne upozorniť Spoločnosť. 

Spoločnosť Kyäni môže podniknúť disciplinárne kroky voči Obchodnému Partnerovi, ktorý 

uskutočnil prechod medzi organizáciami alebo tým Obchodným Partnerom, ktorí nabádali k 

praktikám krížového náboru alebo sa na nich podieľali. Spoločnosť Kyäni má taktiež právo 

presunúť celú alebo časť štruktúrne podradenej organizácie Obchodného Partnera, ktorý sa 

dopustil priestupku, do jeho pôvodnej podradenej organizácie, pokiaľ Spoločnosť považuje tento 

postup za spravodlivé a uskutočniteľné riešenie. Spoločnosť Kyäni však nie je v žiadnom ohľade 

povinná presunúť štruktúrne podradenú organizáciu pod krížovo najatým Obchodným Partnerom, 

pričom rozhodovanie o konečnej dispozícii organizácie leží výlučne na slobodnom uvážení 

spoločnosti Kyäni. Obchodní Partneri sa zriekajú možnosti vznesenia akýchkoľvek nárokov 

a predmetov žaloby voči spoločnosti Kyäni vyvstávajúcich z alebo vzťahujúcich sa na dispozíciu 

organizácie pod krížovo najatým Obchodným Partnerom. 

 

y. Chyby alebo otázky: Ak má Obchodný Partner otázky ohľadom akýchkoľvek chýb alebo má 

podozrenie na akékoľvek chyby, ktoré vznikli v spojitosti s províziami, bonusmi, Výkazmi 

o aktivite v nižších štruktúrach alebo poplatkami, je povinný do 60 dní odo dňa zistenia údajnej 

chyby alebo incidentu písomne upovedomiť spoločnosť Kyäni. Spoločnosť Kyäni nebude niesť 

zodpovednosť za akékoľvek chyby, opomenutia ani problémy, ktoré nebudú ohlásené do 60 dní. 

 

z. Zákaz nákupu nadbytočných zásob: Od Obchodných Partnerov sa nevyžaduje vedenie 

skladových zásob produktov a predajných pomôcok. Obchodní Partneri, ktorí tak však urobia, 

možno zistia, že maloobchodný predaj a budovanie marketingovej organizácie bude pre nich 

o niečo ľahšie vzhľadom na kratšiu dobu odozvy pri vybavovaní objednávok Zákazníkov alebo pri 

uspokojovaní potrieb nových Obchodných Partnerov. Každý Obchodný Partner je povinný sa 

v tomto ohľade rozhodovať podľa vlastného uváženia. Aby sa nestalo, že Obchodným Partnerom 

zostane na sklade prebytok zásob, ktoré nedokážu predať, takéto skladové zásoby je možné 

vrátiť do spoločnosti Kyäni po storne zo strany Obchodného Partnera podľa ustanovení 

definovaných v tomto dokumente. 

 

Spoločnosť Kyäni prísne zakazuje realizovať nákup produktov v neprimeraných množstvách 

primárne za účelom získavania nároku na provízie, bonusy alebo postup v štruktúre Globálneho 

Kompenzačného Plánu Kyäni.  Obchodní Partneri nesmú nakupovať viac skladových zásob ako 
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dokážu reálne predať alebo spotrebovať za jeden mesiac ani nesmú k takýmto praktikám 

nabádať iných. Obchodní Partneri nesmú za mesiac zakúpiť produkty v hodnote presahujúcej 

800 EUR, pokiaľ spoločnosti Kyäni nepreukážu, že disponujú nevybavenými maloobchodnými 

objednávkami, ktoré prevyšujú túto sumu alebo neuvedú spoločnosti Kyäni písomnou formou iné 

dôvody objasňujúce, prečo je takýto nákup nevyhnutný. 

 

aa. Vládny súhlas alebo indosament: Lokálne ani národné vládne regulačné agentúry ani vládni 

predstavitelia neschvaľujú ani neindosujú akýkoľvek priamy predaj alebo spoločnosti či programy 

sieťového marketingu. Z uvedeného dôvodu Obchodní Partneri nebudú vyhlasovať ani 

vyvodzovať, že Spoločnosť Kyäni alebo jej Globálny Kompenzačný Plán bol „schválený“, 

„indosovaný“ alebo inak povolený akoukoľvek vládnou agentúrou alebo vládnym predstaviteľom. 

 

bb. Identifikácia: Od všetkých Obchodných Partnerov sa požaduje, aby uviedli všetky požadované 

identifikačné, daňové a národné identifikačné čísla do Zmluvy a Prihlášky Obchodného Partnera 

alebo v spojitosti s nimi. Keď sa Obchodný Partner stane členom Spoločnosti, bude mu pridelené 

jedinečné identifikačné číslo Obchodného Partnera, na základe ktorého sa bude realizovať jeho 

identifikácia. Toto číslo sa bude používať na objednávanie, ako aj sledovanie provízií a bonusov. 

 

cc.  Dane z príjmu: Spoločnosť Kyäni bude každoročne poskytovať také daňové a informačné 

formuláre a daňové priznania, aké je potrebné predložiť príslušným vládnym orgánom alebo 

agentúram. Každý Obchodný Partner nesie zodpovednosť za úhradu všetkých daní z 

akýchkoľvek dosiahnutých príjmov z činnosti Nezávislého Obchodného Partnera. 

 

dd.  Status nezávislého zmluvného dodávateľa: Obchodní Partneri sú nezávislí zmluvní 

dodávatelia. Dohoda medzi spoločnosťou Kyäni a jej Obchodními Partnermi nevytvára vzťah 

medzi zamestnancom a zamestnávateľom, agentúru, partnerstvo ani spoločný podnik medzi 

Spoločnosťou a Obchodným Partnerom, ani tento vzťah nezahŕňa nákup franšízy alebo nákup 

obchodnej príležitosti. Obchodný Partner nemá právo (výslovné ani odvodené) na to, aby 

spoločnosť zaviazal k akýmkoľvek záväzkom. Každý Obchodný Partner si bude stanovovať 

vlastné ciele, pracovný čas a spôsob predaja, ako aj ostatné prostriedky prevádzky nezávislého 

podnikania Obchodného Partnera, okrem prípadov, kedy sú tieto slobody obmedzené zmluvnými 

záväzkami Obchodného Partnera a platnou legislatívou. 

 

Názov Kyäni a ostatné názvy osvojené spoločnosťou Kyäni predstavujú proprietárne obchodné 

názvy, ochranné známky a značky služieb spoločnosti Kyäni. Vzhľadom na vyššie uvedenú 

skutočnosť majú tieto značky pre spoločnosť Kyäni mimoriadnu hodnotu a Obchodným 

Partnerom sa poskytujú len za účelom použitia výlučne oprávneným spôsobom. Použitie mena 

Kyäni na akejkoľvek položke nevyrobenej spoločnosťou je zakázané okrem nasledujúcich 

prípadov: 

 

Meno Obchodného Partnera Nezávislý Obchodný Partner Kyäni 

 

Všetci Obchodní Partneri môžu byť vedení na bielych a žltých stránkach telefónneho zoznamu 

pod vlastným menom a s označením „Nezávislý Obchodný Partner Kyäni“. Žiaden Obchodný 

Partner nesmie inzerovať v telefónnych zoznamoch s použitím názvu alebo loga spoločnosti 

Kyäni. Obchodní Partneri sa nesmú po zdvihnutí telefónu predstaviť slovami „Kyäni“ alebo „Kyäni 
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a.s.“ ani akýmkoľvek iným spôsobom, ktorý by volajúceho viedol k presvedčeniu, že sa dovolal 

do podnikových kancelárií spoločnosti Kyäni. 

 

ee.  Pokrytie snáh poisťovacieho sektora: Spoločnosť Kyäni neposkytuje poistné krytie na 

prevádzku vášho nezávislého podnikania. Obchodní Partneri môžu mať na základe vlastného 

uváženia záujem dojednať si poistné krytie na svoj obchodný subjekt. 

 

ff.   Krytie produktovej zodpovednosti: Spoločnosť Kyäni je poistená, aby chránila Spoločnosť 

a Obchodných Partnerov voči nárokom v oblasti produktovej zodpovednosti prostredníctvom 

„Rubopisu dodávateľov“, ktorý rozširuje krytie na Nezávislých Obchodných Partnerov, pokiaľ 

ponúkajú produkty Kyäni v súlade s Pravidlami spoločnosti a platnou legislatívou. Politika 

produktovej zodpovednosti spoločnosti Kyäni nerozširuje krytie na nároky alebo konania 

vyvstávajúce v dôsledku nenáležitého postupu Obchodného Partnera pri predaji produktov ani na 

iné rizikové faktory vzťahujúce sa na nezávislé obchodné aktivity Obchodného Partnera. 

 

gg. Medzinárodný marketing: Obchodní Partneri majú právo predávať produkty Kyäni a registrovať 

Zákazníkov alebo sponzorovať Obchodných Partnerov len v krajinách, v ktorých majú od 

spoločnosti Kyäni povolenie na podnikanie v zmysle znenia oficiálnej podnikovej literatúry. 

V krajinách, kde spoločnosť Kyäni povolila predajné a distribučné aktivity, budú Obchodní 

Partneri dodržiavať špecifické pravidlá Kyäni pre danú individuálnu krajinu. Takéto pravidlá sa 

môžu v prípade jednotlivých krajín odlišovať a Obchodní Partneri sú povinní poznať príslušné 

pravidlá danej krajiny a miest, na ktorých plánujú realizovať svoje podnikanie.  Z času na čas sa 

v časti dodatku pre jednotlivé krajiny môžu v týchto Pravidlách a postupoch prezentovať 

informácie vzťahujúce sa na jednu konkrétnu krajinu. 

 

hh. Dodržiavanie zákonov, právnych nariadení a etických noriem: Mnohé komunity majú zákony 

upravujúce určité formy podnikania realizované z domova. Vo väčšine prípadov sa tieto právne 

nariadenia nevzťahujú na Obchodních Partnerov vzhľadom na povahu ich obchodnej činnosti. 

Obchodní Partneri však musia dodržiavať tieto zákony a uplatňovať ich. Ak vládni predstaviteľ 

alebo agentúra upovedomí Obchodného Partnera o skutočnosti, že sa na neho vzťahuje určité 

právne nariadenie, Obchodný Partner je povinný slušne reagovať a vyjadriť snahu spolupracovať; 

v relevantných prípadoch by mal Obchodný Partner zároveň zaslať kópiu príslušného právneho 

nariadenia na oddelenie súladu spoločnosti Kyäni. 

 

Obchodný Partner je povinný pri jednaní so Zákazníkom dodržiavať Európsky kódex priameho 

predaja.  

 

ii. Neplnoleté osoby: Žiadna osoba, ktorá je v štáte alebo krajine svojho trvalého pobytu 

považovaná za neplnoletú, nesmie zastávať pozíciu Obchodného Partnera. Obchodní Partneri 

nebudú sponzorovať ani najímať neplnoleté osoby v rámci programu Kyäni. 

 

jj.  Konanie členov domácnosti a pridružených jednotlivcov:  Ak sa ľubovoľný člen domácnosti 

Obchodného Partnera zapojí do ľubovoľnej aktivity, ktorá by v prípade, ak by ju vykonal 

Obchodný Partner, bola v rozpore s ľubovoľným ustanovením tejto Zmluvy, takáto aktivita sa 

bude považovať za porušenie zo strany Obchodného Partnera, pričom spoločnosť Kyäni môže 

voči Obchodnému Partnerovi iniciovať disciplinárne konanie. Podobným spôsobom platí, že 

v prípade, ak akýkoľvek jednotlivec, ktorý má akékoľvek väzby na korporáciu, partnerstvo, trust 
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alebo iný subjekt (súborným názvom „pridružený jednotlivec“) poruší znenie Zmluvy, takéto 

konanie sa bude považovať za porušenie zo strany príslušného subjektu a spoločnosť Kyäni voči 

tomuto subjektu môže iniciovať disciplinárne konanie. 

kk.  Zákaz prebaľovania a zmeny označenia produktov: Obchodní Partneri nesmú prebaľovať, 

meniť označenie, dopĺňať ani upravovať štítky na žiadnych produktoch, informáciách, materiáloch 

a programoch spoločnosti Kyäni. Produkty Kyäni sa musia predávať výlučne v pôvodných 

zásobníkoch: zmena označenia a prebaľovanie môže Obchodných Partnerov vystaviť 

trestnoprávnym alebo občianskoprávnym postihom, najmä ak v dôsledku takýchto činov dôjde 

k škodám na majetku alebo osobnej ujme. 

 

ll.  Žiadosti o záznamy: Každá žiadosť Obchodného Partnera o kópie faktúr, prihlášok, výkazov 

o aktivite v nižších štruktúrach alebo iných záznamov si bude vyžadovať úhradu poplatku vo 

výške 0,80 EUR na pokrytie nákladov na dodanie a čas potrebný na vyhľadanie súborov 

a vytvorenie kópií záznamov. 

 

mm. Predaj, prevod alebo cesia obchodného subjektu Kyäni: Hoci obchodný subjekt Kyäni 

predstavuje nezávisle prevádzkovaný obchodný subjekt v súkromnom vlastníctve, na predaj, 

prevod alebo cesiu obchodného subjektu Kyäni sa vzťahujú určité obmedzenia. Ak si Obchodný 

Partner praje predať svoj obchodný subjekt Kyäni alebo ho previesť na inú osobu, musia byť 

splnené nasledujúce kritériá: 

1. Ochrana existujúcej sponzorskej línie musí zostať za každých okolností zachovaná, aby 

prevádzka obchodného subjektu Kyäni ďalej pokračovala v príslušnej sponzorskej línii. 

2. Na všetky transakcie sa bude vzťahovať správny poplatok vo výške 200 EUR. 

3. Na to, aby mohlo dôjsť k uskutočneniu predaja, prevodu alebo cesii a schváleniu zo 

strany spoločnosti Kyäni, predávajúci Obchodný Partner je povinný vyrovnať všetky 

podlžnosti, ktoré má u spoločnosti Kyäni. 

4. Predávajúci Obchodný Partner si musí plniť všetky svoje záväzky a nesmie byť v rozpore 

so žiadnou z podmienok Zmluvy, aby mal nárok na predaj, prevod alebo pridelenie 

obchodného subjektu Kyäni. 

Spoločnosť Kyäni môže o akceptovaní resp. zamietnutí všetkých predajných transakcií 

rozhodovať podľa vlastného slobodného uváženia. 

5. Po kompletnom naplnení znenia kúpnopredajnej zmluvy a novej Zmluvy s Nezávislým 

Obchodným Partnerom sú zmluvné subjekty povinné zaslať kópie príslušných zmlúv na 

zákaznícku službu pre Obchodných Partnerov spoločnosti Kyäni na posúdenie 

a schválenie. Spoločnosť Kyäni si vyhradzuje právo na vyžiadanie ďalších dokumentov, 

ktoré môžu byť potrebné na analýzu transakcie medzi kupujúcim a predávajúcim. 

Oddelenie služieb pre Obchodných Partnerov Kyäni podľa vlastného uváženia schváli 

alebo zamietne príslušný predaj, prevod alebo cesiu do 30 dní odo dňa prijatia všetkých 

nevyhnutných dokumentov od zmluvných strán.  

6. V prípade, že nový vlastník(ci) bude(ú) korporáciou, trustom, spoločným podnikom alebo 

akoukoľvek inou právnou formou podnikateľského subjektu, je potrebné spoločnosti 

Kyäni zaslať výpis z obchodného registra, zmluvu o spoločnom podniku alebo dokumenty 
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o truste a všetky príslušné úradné dokumenty, ktoré dokazujú existenciu subjektu skôr, 

ako budú zvážené či schválené akékoľvek zmeny. 

7. Zmeny vlastníctva nie je možné použiť na obchádzanie pravidiel pre zmenu spádovej 

príslušnosti firmy. 

Ak sa jednotlivým subjektom nepodarí získať súhlas od spoločnosti Kyäni na uskutočnenie 

transakcie, spoločnosť Kyäni má právo zrušiť daný prevod podľa vlastného uváženia. Ak 

spoločnosť Kyäni schváli prevod, kupujúci existujúceho obchodného subjektu Kyäni na seba 

preberie všetky záväzky a pozíciu predávajúceho Obchodného Partnera. Obchodný Partner, 

ktorý odpredá svoj obchodný subjekt Kyäni nebude mať právo uchádzať sa o pozíciu 

Obchodného Partnera Kyäni po dobu min. dvanástich celých kalendárnych mesiacov od predaja. 

Ak nedôjde k žiadnym zmenám v spádovej príslušnosti či sponzoringu dôvodom môže byť predaj 

či presun firmy Kyäni. 

 

nn.  Separácia obchodného subjektu Kyäni: Obchodní Partneri Kyäni niekedy prevádzkujú svoje 

obchodné subjekty Kyäni v podobe partnerstiev medzi manželom a manželkou, štandardných 

partnerstiev, korporácií alebo trustov. Keďže manželstvo môže skončiť rozvodom a korporácia, 

partnerstvo alebo trust (druhé menované tri subjekty sa budú v tomto dokumente označovať 

pojmom „subjekty“) môžu zaniknúť, je potrebné zaviesť opatrenia, ktoré zabezpečia, že 

akákoľvek separácia alebo rozdelenie obchodného subjektu prebehne bez nežiaduceho vplyvu 

na záujmy a príjmy iných obchodných subjektov, či už postavených vyššie alebo nižšie v rámci 

príslušnej sponzorskej štruktúry.   Ak odlúčené strany nezabezpečia priebeh, ktorý bude 

v najlepšom záujme ostatných Obchodných Partnerov a celej Spoločnosti, spoločnosť Kyäni 

jednostranne vypovie Zmluvu s Nezávislým Obchodným Partnerom. 

 

Počas obdobia rozvodového konania alebo zániku subjektu sú zmluvné strany povinné 

uplatňovať jednu z nasledujúcich metód prevádzky: 

1. Jedna zo zmluvných strán môže so súhlasom druhej strany prevádzkovať obchodný 

subjekt Kyäni na základe písomnej cesie, čím odstupujúci manžel(-ka), akcionári, partneri 

alebo poverené osoby oprávňujú spoločnosť Kyäni jednať priamo a výlučne s druhým 

manželským partnerom alebo akcionárom, partnerom či povereným jednotlivcom, ktorý 

sa nevzdal svojich práv. 

2. Zmluvné strany môžu spoločne pokračovať v prevádzkovaní obchodného subjektu Kyäni, 

pričom všetky kompenzácie hradené spoločnosťou Kyäni budú splatné na spoločné 

mená Obchodných Partnerov alebo v mene separovaného subjektu na základe 

nezávislej dohody medzi príslušnými zmluvnými stranami. 

3. Ak sa zmluvné strany nedokážu vzájomne dohodnúť na tom, ako sa bude obchodný 

subjekt viesť počas obdobia vybavovania rozvodu alebo zániku subjektu, Spoločnosť 

bude k subjektu pristupovať na základe princípu status quo v podobe, v akej sa 

nachádzal pred podaním žiadosti o rozvod alebo rozpustenie subjektu. 

Štruktúrne podradená organizačná štruktúra nachádzajúca sa pod manželmi v rozvodovom 

konaní alebo rozpúšťaným obchodným subjektom sa za žiadnych okolností nebude rozčleňovať. 

Podobným spôsobom platí, že spoločnosť Kyäni nebude za žiadnych okolností deliť výplaty 
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provízií a bonusov medzi manželov v rozvodovom konaní alebo členov rozpúšťaných subjektov. 

Spoločnosť Kyäni bude uznávať len jednu štruktúrne podradenú organizáciu a vystaví len jednu 

výplatu provízie na jeden obchodný subjekt Kyäni v rámci jedného výplatného cyklu. Výplaty 

provízií sa budú vždy vystavovať na meno rovnakého jednotlivca alebo subjektu. V prípade, ak 

manželský pár v rozvodovom konaní alebo subjekty rozpustenia obchodného subjektu nedokážu 

urovnať svoje spory ohľadom nárokov na podiely z provízií a vlastníctva obchodného subjektu, 

dôjde k nedobrovoľnému zrušeniu Zmluvy s Nezávislým Obchodním Partnerom. 

 

Ak sa bývalý manžel(-ka) alebo bývalá pridružená osoba subjektu v plnej miere vzdá všetkých 

práv na pôvodný obchodný subjekt Kyäni, od tohto okamihu má právo vykonávať sponzorskú 

činnosť pod ľubovoľným sponzorom podľa vlastného výberu, pokiaľ splní príslušné požiadavky na 

čakacie lehoty vytýčené v tomto dokumente. V takomto prípade však bývalý manžel(-ka) alebo 

partner nebude mať žiadne práva vo vzťahu k Obchodným Partnerom vo svojej bývalej 

organizácii ani žiadnym bývalým maloobchodným Zákazníkom. Musí si vybudovať nový 

obchodný subjekt rovnakým spôsobom ako hociktorý iný nový Obchodný Partner. 

 

oo.  Sponzorstvo: Všetci aktívni Obchodní Partneri bez nevybavených záväzkov majú právo 

sponzorovať a registrovať ďalšie osoby do programu Kyäni. Každý potenciálny Zákazník alebo 

Obchodný Partner má konečné právo zvoliť si svojho sponzora. Ak dvaja Obchodní Partneri 

tvrdia, že sú sponzorom toho istého nového Obchodného Partnera alebo Zákazníka, Spoločnosť 

bude za určujúcu považovať prvú prihlášku, ktorú prijala. Okrem toho si spoločnosť Kyäni 

vyhradzuje právo na zamietnutie zápisu v krajinách alebo teritóriách, kde spoločnosť oficiálne 

nepôsobí. 

 

pp.  Zakladanie: Pojem „zakladanie“ zahŕňa: (a) neodoslanie spoločnosti Kyäni alebo zadržiavanie 

Zmluvy a Prihlášky Nezávislého Obchodného Partnera po dobu viac ako 72 hodín po vyhotovení; 

(b) umiestňovanie alebo manipuláciu so Zmluvami a prihláškami Nezávislých Obchodných 

Partnerov s cieľom maximalizovať kompenzáciu v rámci Globálneho Kompenzačného Plánu 

Kyäni; alebo (c) poskytnutie finančnej pomoci novým Obchodným Partnerom za účelom 

maximalizácie kompenzácie v rámci Globálneho Kompenzačného Plánu Kyäni. Zakladanie 

predstavuje významné porušenie týchto Pravidiel a postupov a je prísne a absolútne zakázané. 

 

qq.  Nástupníctvo: V prípade smrti individuálneho Obchodného Partnera je možné jeho obchodný 

subjekt postúpiť jeho dedičom. V záujme zaistenia náležitého prevodu je potrebné Spoločnosti 

predložiť náležité právne podklady vyžadované miestnou legislatívou. Obchodný Partner by sa 

mal podľa potreby poradiť s právnikom, ktorý by mu mal pomôcť pri príprave závetu alebo iného 

testamentárneho nástroja podľa požiadaviek miestnej legislatívy. Pri každom prevode 

obchodného subjektu Kyäni prostredníctvom závetu alebo iného testamentárneho procesu podľa 

požiadaviek miestnej legislatívy oprávnená osoba získava právo na poberanie všetkých bonusov 

a provízií z marketingovej organizácie zosnulého Obchodného Partnera za predpokladu splnenia 

nasledujúcich predpokladov. Nástupca/nástupcovia je/sú povinný(-í): 

 

1) vyhotoviť novú Zmluvu s Nezávislým Obchodným Partnerom; 

2) dodržiavať súlad s podmienkami a ustanoveniami Zmluvy a 

3) splniť všetky predpoklady pre status zosnulého Obchodného Partnera. 
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Výplaty bonusov a provízií v rámci obchodného subjektu Kyäni prevedeného v súlade so znením 

tejto časti budú vyplatené jednou výplatou sumárne v prospech odkazom zamýšľaných osôb. 

Odkazom zamýšľané osoby sú spoločnosti Kyäni povinné predložiť „oficiálnu adresu“, na ktorú sa 

budú zasielať výplaty bonusov a provízií. Ak sa obchodný subjekt zanechá združeným odkazom 

zamýšľaným osobám a tieto osoby chcú pokračovať vo vzťahu Obchodného Partnera, sú 

povinné vytvoriť obchodný subjekt. 

 

rr.  Prevod v prípade zbavenia Obchodného Partnera právnej spôsobilosti: Aby došlo 

k realizácii prevodu obchodného subjektu Kyäni z dôvodu straty právnej spôsobilosti, nástupca je 

povinný spoločnosti Kyäni poskytnúť nasledovné: (1) notárom overenú kópiu menovania do 

pozície poručníka alebo poverenej osoby; (2) notárom overenú kópiu súdneho príkazu alebo iné 

dokumenty vyžadované miestnym zákonom, na základe ktorých získava nástupca právo na 

správu obchodného subjektu Kyäni; a (3) vyplnenú Zmluvu s Nezávislým Obchodným Partnerom 

vyhotovenú poverenou osobou. 

4. ZODPOVEDNOSTI OBCHODNÉHO PARTNERA 

a. Zmena kontaktných údajov: V záujme zabezpečenia včasnej dodávky produktov, materiálov 

a šekov na provízie je mimoriadne dôležité, aby boli záznamy spoločnosti Kyäni aktuálne. 

Obchodní Partneri sú povinní uchovávať všetky údaje o adrese a telefónnom čísle v aktuálnej 

podobe. Tento krok je možné uskutočniť vo webovej kancelárii Obchodného Partnera, prípadne 

zaslaním príslušných úprav podľa potreby na zákaznícku službu. Na zabezpečenie náležitého 

doručenia objednávok by všetky zmeny mali byť prijaté nie menej ako dva týždne pred dátumom 

vstupu zmenenej adresy alebo telefónneho čísla do platnosti. 

 

b. Kontinuálne vzdelávanie: Ak chcete v rámci obchodnej príležitosti s Kyäni zaznamenať úspech, 

každý Obchodný Partner, ktorý sponzoruje iného Obchodného Partnera v rámci štruktúry Kyäni, 

by mal v dobrej viere plniť asistenčnú a vzdelávaciu funkciu, aby mal istotu, že jeho štruktúrne 

podradená organizačná štruktúra prevádzkuje svoje obchodné subjekty Kyäni náležitým 

spôsobom. Obchodní Partneri by mali byť v neustálom kontakte s Obchodními Partnermi vo 

svojich štruktúrne podradených organizáciách a komunikovať s nimi. Príklady takýchto foriem 

kontaktu a komunikácie môžu zahŕňať (okrem iného): spravodaje, písomnú korešpondenciu, 

osobné stretnutia, telefonáty, hlasovú poštu, elektronickú poštu a sprevádzanie nižšie 

postavených Obchodných Partnerov na stretnutiach, školeniach a iných podujatiach. Vyššie 

postavení Obchodní Partneri by sa mali zároveň snažiť motivovať a vzdelávať nových 

Obchodných Partnerov v oblasti poznatkov o produktoch Kyäni, efektívnych technikách predaja, 

globálnom pláne Kyäni, súlade s Pravidlami a Postupmi Spoločnosti, ako aj súlade s miestnou 

legislatívou. Obchodní Partneri sú povinní monitorovať Obchodných Partnerov vo 

svojich štruktúrne podradených organizáciách, aby mali istotu, že takýto štruktúrne nižšie 

postavení Obchodní Partneri nevyslovujú nenáležité produktové alebo obchodné tvrdenia ani sa 

neangažujú v ilegálnych alebo nevhodných aktivitách.  Na vyžiadanie by každý Obchodný 

Partner mal byť schopný poskytnúť spoločnosti Kyäni zdokumentované dôkazové materiály, ktoré 

dosvedčujú, že si neustále plní svoje sponzorské povinnosti. 

 

c. Kontinuálne zodpovednosti za predaj: Úspešní Obchodní Partneri bez ohľadu na sponzorskú 

úroveň pociťujú neustálu potrebu pokračovať v osobnom podnecovaní predaja prostredníctvom 

generovania nových Zákazníkov a poskytovania služieb existujúcim Zákazníkom. 
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d. Zákaz znevažovania: Spoločnosť Kyäni si kladie za cieľ svojim Obchodným Partnerom 

poskytovať tie najlepšie produkty, kompenzačný plán a služby v danom odvetví. Vzhľadom na 

uvedenú skutočnosť vítame prejavy konštruktívnej kritiky a podnety, ktoré je potrebné zasielať 

písomnou formou na zákaznícku službu pre Obchodných Partnerov. Pamätajte, ak vám máme 

poskytovať optimálne služby, musíte s nami komunikovať! Hoci spoločnosť Kyäni víta 

konštruktívnu spätnú väzbu, negatívne komentáre a poznámky formulované v radoch 

Obchodných Partnerov na margo Spoločnosti, jej produktov alebo kompenzačného plánu neplnia 

žiaden iný účel ako ten, že tlmia nadšenie ostatných Obchodných Partnerov Kyäni. Podobne 

platí, že „ohováranie“ konkurencie vytvára negatívne prostredie, ktoré v konečnom dôsledku 

poškodzuje celé odvetvie a môže uškodiť aj samotnej spoločnosti Kyäni. Z tohto dôvodu 

a v záujme nastolenia nasledovaniahodného príkladu pre nižšie postavené štruktúry by Obchodní 

Partneri nemali znevažovať Spoločnosť a jej produkty ani konkurenciu a jej produkty. Spoločnosť 

Kyäni si vyhradzuje právo na iniciovanie konania voči Obchodným Partnerom, o ktorých osobnom 

správaní sa preukáže, že má rušivý alebo neblahý účinok na spoločnosť Kyäni. 

 

e. Poskytovanie dokumentácie uchádzačom: Obchodní Partneri by sa mali snažiť jednotlivcom, 

ktorých majú snahu presvedčiť k nástupu do pozície Obchodného Partnera, ešte pred podpisom 

Zmluvy s Obchodným Partnerom poskytnúť najaktuálnejšiu verziu Pravidiel a Postupov (neustále 

k dispozícii na webovej lokalite Kyäni) a Kompenzačného Plánu. 

 

f. Ohlasovanie porušení pravidiel: Obchodných Partnerov, ktorí spozorujú porušenie pravidiel zo 

strany iného Obchodného Partnera, vyzývame k tomu, aby písomné hlásenie o porušení 

adresovali priamo do pozornosti oddelenia na dodržiavania právnych predpisov spoločnosti 

Kyäni. Podrobnosti o incidentoch (napr. dátumy, počet výskytov, zainteresované osoby a všetky 

sprievodné dokumenty) je potrebné priložiť k spomínanému hláseniu. 

5. PREDAJ 

a. Predaj produktov: Globálny Kompenzačný Plán Kyäni je založený na predaji produktov Kyäni 

koncovým spotrebiteľom. Obchodní Partneri sú povinní plniť osobné požiadavky a požiadavky 

maloobchodného podnikania podradenej organizačnej štruktúry (ako aj uspokojovať iné 

požiadavky vytýčené v Zmluve), aby mali nárok na bonusy, provízie a postup na vyššie 

klasifikačné úrovne. 

 

b. Ceny a oblastné obmedzenia: Obchodní Partneri nesmú predávať produkty Kyäni za ceny 

nižšie, ako sú zverejnené veľkoobchodné ceny pre Obchodných Partnerov. Obchodní Partneri 

môžu predávať produkty Kyäni len v krajinách, v ktorých spoločnosť Kyäni oficiálne pôsobí.   

 

c. Doklady o predaji: Spoločnosť Kyäni vedie všetkých Obchodných Partnerov k tomu, aby svojim 

maloobchodným Zákazníkom v čase predaja predkladali dve kópie oficiálneho predajného 

dokladu Kyäni. Tieto doklady vytyčujú záruku spokojnosti Zákazníka vzťahujúcu sa na produkty 

Kyäni a vyhlásenie o ochrane spotrebiteľa (pokiaľ sú takéto ustanovenia prípustné v rámci 

miestnej legislatívy). Záznamy dokumentujúce nákupy priamych a uprednostnených Zákazníkov 

Obchodného Partnera bude viesť spoločnosť Kyäni, zatiaľ čo Obchodní Partneri sú povinní 

evidovať všetky doklady o maloobchodnom predaji za obdobie dvoch rokov a na vyžiadanie ich 
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predkladať spoločnosti Kyäni. Ďalej, Obchodní Partneri by nemali zabúdať na vedenie evidencie 

v spojitosti s transakciami Obchodných Partnerov v záujme dosahovania súladu s požiadavkami 

kladenými na ich nezávislé obchodné subjekty miestnou legislatívou (napríklad si viesť 

dokumenty ohľadom príjmov a výdavkov v spojitosti s daňovými záväzkami Obchodného 

Partnera). 

 

Ak sa predaj klasifikuje do kategórie „podomový“ predaj, Obchodní Partneri by mali zaistiť, že 

všetky doklady dosahujú súlad s požiadavkami miestnej legislatívy. V niektorých jurisdikciách 

musia byť napríklad na každom doklade o predaji (predajcovi sa predkladajú dve kópie) 

obsiahnuté nasledujúce informácie: 

 

1. dátum transakcie; 

2. dátum, dokedy môže kupujúci písomne odstúpiť od zmluvy a 

3. meno a adresa predávajúceho Obchodného Partnera. 

6. BONUSY A PROVÍZIE 

a. Oprávnenia na bonusy a provízie: Ak má Obchodný Partner mať oprávnenie na poberanie 

bonusov a provízií, musí byť aktívny a konať v súlade so Zmluvou. Pokiaľ Obchodný Partner 

dosahuje súlad s podmienkami Zmluvy, spoločnosť Kyäni bude takémuto Obchodnému 

Partnerovi vyplácať provízie v súlade s ustanoveniami Globálneho Kompenzačného Plánu. 

Minimálna suma, na ktorú spoločnosť Kyäni vystaví bankový šek alebo zmenku v mene 

Spojených štátov, je 20 EUR. Ak bonusy a provízie Obchodného Partnera nedosahujú výšku ani 

neprevyšujú 20 EUR, Spoločnosť bude kumulovať provízie a bonusy dovtedy, kým nedosiahnu 

celkovú výšku 20 EUR. Platba sa uskutoční vtedy, keď sa nazbiera suma vo výške 20 EUR. 

Spoločnosť bude z času na čas stanovovať platobné podmienky pre bonusy a provízie v iných 

menách ako je americký dolár. Bonusy a provízie sa budú vypočítavať a výplaty poukazovať 

v deň alebo pred pätnástym dňom každého mesiaca. 

 

b. Opravné položky k bonusom a províziám: Obchodní Partneri poberajú bonusy a provízie na 

základe skutočného predaja produktov koncovým spotrebiteľom. Keď sa produkt vráti spoločnosti 

Kyäni na účely vrátenia peňazí, prípadne ho Spoločnosť spätne odkúpi, bonusy a provízie 

viažuce sa na vrátené alebo spätne odkúpené produkty sa odpočítajú v mesiaci, v ktorom sa 

poskytuje vrátenie peňazí, a následne v každom ďalšom nasledujúcom výplatnom období, až 

kým sa nevráti provízia v plnej výške, od Obchodných Partnerov, ktorí obdržali bonusy alebo 

provízie za predaj produktov, na ktoré sa vzťahuje žiadosť o vrátenie peňazí. V prípade, ak 

ľubovoľný Obchodný Partner vypovie svoju Zmluvu s Nezávislým Obchodným Partnerom 

a spoločnosť ešte v plnej výške nezískala späť sumy za bonusy a provízie viažuce sa na vrátené 

produkty, zostávajúca časť nevyrovnaného zostatku sa môže vyrovnať zo súm dlžných 

Obchodnému Partnerovi dávajúcemu výpoveď. 

 

c. Neprevzaté kredity: Zákazníci alebo Obchodní Partneri, ktorí majú na účte kreditnú položku, by 

si mali svoj kredit uplatniť do šiestich mesiacov od dátumu, kedy bol príslušný kredit vystavený. 

Ak sa kredity nespotrebujú do šiestich mesiacov, spoločnosť Kyäni sa pokúsi Obchodného 

Partnera alebo Zákazníka upozorňovať raz mesačne zasielaním písomného oznámenia na 

poslednú známu adresu, v ktorom Obchodnému Partnerovi alebo Zákazníkovi oznamuje výšku 
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kreditu.  Za každý pokus o upovedomenie sa bude účtovať poplatok vo výške 8,00 EUR. Tento 

poplatok sa odpočíta zo kreditnej sumy príslušného Obchodného Partnera alebo Zákazníka. 

 

d. Výkazy o aktivite v nižších štruktúrach: Všetky informácie poskytované spoločnosťou Kyäni 

v on-line alebo telefonických správach o aktivite v nižších štruktúrach, vrátane (okrem iného) 

individuálnych a skupinových objemov predaja (alebo ľubovoľnej ich časti), aktivity sponzorstva 

nižších štruktúr a iných informácií, sa poskytujú vo viere, že sú presné a spoľahlivé. Vzhľadom na 

rôzne faktory vrátane inherentnej možnosti výskytu ľudskej alebo mechanickej chyby, presnosti, 

úplnosti a včasnosti objednávok; zamietnutia kreditnej karty a elektronických platieb; vrátenia 

produktov; vrátenia transakcií realizovaných na kreditné karty a elektronické platby; spoločnosť 

Kyäni neposkytuje žiadne záruky na tieto informácie ani osoby vytvárajúce alebo odosielajúce 

tieto informácie. 

 

e. Záruky: VŠETKY INFORMÁCIE O OBJEME (podľa popisu v Globálnom Kompenzačnom Pláne 

Kyäni) SA POSKYTUJÚ „V DANOM STAVE“ BEZ AKÝCHKOĽVEK ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH ČI 

ODVODENÝCH, A AKÝCHKOĽVEK GARANČNÝCH VYHLÁSENÍ AKÉHOKOĽVEK DRUHU.  

KONKRÉTNE, ALE BEZ OBMEDZENIA SA NEBUDÚ POSKYTOVAŤ ŽIADNE ZÁRUKY NA 

PREDAJNOSŤ, VHODNOSŤ NA KONKRÉTNY ÚČEL ALEBO NEPORUŠENIE. 

 

V MAXIMÁLNOM ZÁKONOM PRÍPUSTNOM ROZSAHU SPOLOČNOSŤ KYÄNI ANI INÉ 

OSOBY VYTVÁRAJÚCE ALEBO ODOSIELAJÚCE TAKÉTO INFORMÁCIE NEBUDÚ ZA 

ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ NIESŤ ZODPOVEDNOSŤ VOČI AKÉMUKOĽVEK OBCHODNÉMU 

PARTNEROVI ALEBO KOMUKOĽVEK INÉMU ZA AKÉKOĽVEK PRIAME, NEPRIAME, 

NÁHODNÉ, DÔSLEDKOVÉ, ŠPECIÁLNE ALEBO TRESTNOPRÁVNE ŠKODY 

VYVSTÁVAJÚCE Z POUŽÍVANIA ALEBO PRÍSTUPU K INFORMÁCIÁM (VRÁTANE (OKREM 

INÉHO) UŠLÉHO ZISKU, BONUSOV ALEBO PROVÍZIÍ, STRATY OBCHODNEJ PRÍLEŽITOSTI 

A ŠKÔD, KTORÉ MÔŽU VYPLÝVAŤ Z NEPRESNOSTI, NEÚPLNOSTI, NEÚČELNOSTI, 

ONESKORENIA ALEBO STRATY MOŽNOSTI POUŽÍVAŤ INFORMÁCIE), A TO ANI 

V PRÍPADE AK SPOLOČNOSŤ KYÄNI ALEBO INÉ OSOBY VYTVÁRAJÚCE ALEBO 

ODOSIELAJÚCE INFORMÁCIE BOLI UPOVEDOMENÉ O MOŽNOSTI VZNIKU TAKÝCHTO 

ŠKÔD. V MAXIMÁLNE ZÁKONOM POVOLENOM ROZSAHU SPOLOČNOSŤ KYÄNI ANI INÉ 

OSOBY VYTVÁRAJÚCE ALEBO ODOSIELAJÚCE INFORMÁCIE NEBUDÚ NIESŤ ŽIADNU 

ZODPOVEDNOSŤ ANI ZÁVÄZKY VOČI VÁM ALEBO KOMUKOĽVEK INÉMU V ZMYSLE 

AKEJKOĽVEK KRIVDY, KONTRAKTU, NEDBANLIVOSTI, STRIKTNEJ ZODPOVEDNOSTI, 

PRODUKTOVEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO INEJ TEÓRIE VZŤAHUJÚCEJ SA NA SKUTKOVÚ 

PODSTAVU TEJTO DOHODY ALEBO ZMLUVNÝCH PODMIENOK NA ŇU NAVIAZANÝCH. 

 

Prístup k a používanie on-line a telefonických informačných služieb spoločnosti Kyäni realizujete 

na vlastné riziko. Všetky informácie sa vám poskytujú „v danom stave“. Ak s informáciami nie ste 

spokojní, vaším jediným a výhradným nápravným prostriedkom je ukončiť používanie on-line 

a telefonických informačných služieb Kyäni a prístup k nim. 

7. PRODUKTOVÉ ZÁRUKY, MOŽNOSŤ VRÁTENIA A SPÄTNÉ ODKUPOVANIE 

ZÁSOB 

a. Záruka spokojnosti s produktmi pre ZÁKAZNÍKOV 



Policies & Procedures-07.19-SK-EU 
 
 

24 

 

 

 

Spoločnosť Kyäni ponúka na všetky produkty zakúpené Zákazníkmi stopercentnú (100 %) tridsať 

(30) dňovú záruku spokojnosti Zákazníka s možnosťou vrátenia peňazí (po odpočítaní dodacích 

nákladov). Zákazníci sú povinní vrátiť všetky použité a nepoužité produkty spoločnosti Kyäni. 

Distribučné stredisko spoločnosti Kyäni po prijatí spracuje všetky vrátenia produktov a vrátenia 

peňazí do tridsiatich dní od prijatia produktu. 

 

Zákazníci z Európskej únie majú k dispozícii 14-dňovú lehotu, v rámci ktorej môžu odstúpiť od 

zmluvy bez postihu (okrem nákladov na vrátenie produktu) a bez uvedenia dôvodu v súlade s 

legislatívou Európskej únie o zásielkovom predaji. 

 

S výnimkou práva na odstúpenie od zmluvy v rámci bezprostredne predchádzajúceho odseku nie 

sú produkty Potato Pak pokryté zárukou vrátenia peňazí. 

 

Všetky produkty musia byť vrátené od Zákazníka do Kyäni do 14 dní od oznámenia o zámere 

vrátenia tovaru. 

 

b. Vracanie zásob zo strany OBCHODNÝCH PARTNEROV 

 

Obchodní Partneri majú 14 kalendárnych dni od platnosti Zmluvy s Nezávislým Obchodným 

Partnerom na to, aby odstúpili od zmluvy bez udania dôvodu za predpokladu, že Obchodný 

Partner písomne informuje spoločnosť Kyäni o takomto rozhodnutí odstúpiť pred vypršaním 

uvedenej lehoty. 

 

V prípade dobrovoľného vypovedania alebo zrušenia Zmluvy s Nezávislým Obchodným 

Partnerom buď podľa vyššie uvedeného odseku, alebo v zmysle časti 11.c tohto dokumentu, 

spoločnosť Kyäni odkúpi od Obchodného Partnera ľubovoľnú časť v danom okamihu predajných 

zásob, ktoré Obchodný Partner zakúpil od spoločnosti Kyäni v priebehu predchádzajúcich 

dvanástich mesiacov. Cena spätného odkúpenia bude 90 percent z ceny nákupu uhradenej 

Obchodným Partnerom.Náklady zaplatené za dodávku produktov pre Obchodného Partnera a 

vrátenie výrobkov do  Kyäni bude znášať Obchodný Partner a nebudú mu vrátené. Kyäni nebude 

spätne odkupovať inventár od Obchodných Partnerov, ktorí boli vylúčení z dôvodu. 

 

Na účely tejto Dohody budú skladové zásoby zahŕňať všetky produkty, propagačné materiály, 

štartovacie balíky a iné predajné pomôcky vyrobené spoločnosťou Kyäni a zakúpené Obchodným 

Partnerom od spoločnosti Kyäni. Neobsahuje žiadne Potato Pak produkty. 

 

Ustanovenia pre spätné odkúpenie uvádzané v tejto časti sa nebudú vzťahovať na žiadne 

skladové zásoby, ktoré netvoria aktuálne predajné skladové zásoby. Aktuálne predajné skladové 

zásoby nebudú zahŕňať skladové zásoby po dátume expirácie, s poškodeným alebo 

odstráneným ochranným viečkom na ochranu pred manipuláciou, produkty, ktoré boli otvorené 

alebo sčasti skonzumované, ktoré spoločnosť prestala vyrábať, prípadne ktoré sú sezónnej 

povahy alebo ide o špecifické propagačné produkty. 

 

Ak obchodný partner nedokáže reklamovať produkty a neskôr sú spätne odkúpené alebo 

refundované (t.j. objednávka bola odmietnutá, adresa alebo telefónne číslo nesprávne, 

neúšpešné doručenie alebo všetky ďalšie dôvody) Obchodnému Partnerovi budú účtované 
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administratívne poplatky vo výške 16 EUR (+DPH) a ostane zodpovedný za poštovné náklady 

spojené s doručením jeho produktov a aj poštovné náklady na odoslanie produktov naspäť do 

Kyäni. 
 

Všetky produkty musia byť odoslané Obchodným Partnerom do Kyäni nie neskôr než 14 dní od 

prijatia emailového oznámenia od Kyäni na vrátenie produktov. Obchodný Partner avšak znáša 

riziko straty počas prepravy výrobkov.. 

8. RIEŠENIE SPOROV A DISCIPLINÁRNE KONANIE 

a. Disciplinárne postihy: Porušenie Zmluvy vrátane týchto Pravidiel a postupov (v prípade 

relevantnosti) alebo akékoľvek ilegálne, nečestné, zavádzajúce alebo neetické obchodné praktiky 

realizované Obchodným Partnerom môžu na základe slobodného uváženia spoločnosti Kyäni 

vyústiť do jedného alebo viacerých z nasledujúcich nápravných opatrení, ktoré budú v prípade 

potreby považované za stanovenú náhradu škody za porušenie Zmluvy, pričom však nezbavujú 

spoločnosť Kyäni akýchkoľvek ďalších práv vyplývajúcich zo Zmluvy: 

 

1. Vystavenie písomného varovania alebo pokarhania; 

2. Žiadosť, aby Obchodný Partner podnikol okamžité nápravné kroky; 

3. Uloženie pokuty, ktorá môže byť odpočítaná z výplat bonusov a provízií; 

4. Strata alebo pozastavenie práv na jednu alebo niekoľko výplat bonusov a provízií; 

5. Spoločnosť Kyäni môže Obchodnému Partnerovi odoprieť všetky alebo časť bonusov 

a provízií počas obdobia, v rámci ktorého spoločnosť Kyäni vyšetruje akýkoľvek čin, ktorý 

môže byť v rozpore so Zmluvou. Ak sa spoločnosť Kyäni rozhodne vypovedať Zmluvu 

z dôvodu porušenia Zmluvy zo strany Obchodného Partnera alebo porušenia 

predmetných zákonov a nariadení, Obchodný Partner nebude mať nárok na poberanie 

akýchkoľvek provízií a platieb, ktoré boli odoprené počas obdobia vyšetrovania pred 

samotnou výpoveďou; 

6. Pozastavenie práva Obchodného Partnera na nákup produktov alebo poberanie platieb; 

7. Vypovedanie zmluvy; 

8. Akékoľvek iné opatrenie výslovne povolené v ľubovoľnom ustanovení tejto Zmluvy alebo 

ktoré spoločnosť Kyäni považuje za reálne uplatniteľné a náležité na spravodlivú náhradu 

škôd spôsobených sčasti alebo výhradne konaním alebo opomenutím Obchodného 

Partnera, 

9. Vyššie uvádzané opatrenia nevymenúvajú všetky práva spoločnosti Kyäni 

a neznamenajú, že spoločnosť Kyäni nemôže iniciovať aj právne konanie na účely 

získania peňažnej alebo inej primeranej kompenzácie, prípadne uskutočniť iné opatrenia 

povolené Zmluvou alebo platnou legislatívou. 

 

b. Prejavy nespokojnosti a sťažnosti: Keď si chce jeden Onchodný Partner uplatniť prejav 

nespokojnosti alebo podať sťažnosť na iného Obchodného Partnera v spojitosti s ľubovoľnou 

praktikou alebo konaním vo vzťahu k príslušným obchodným subjektom Kyäni, odporúča sa im 

pokúsiť sa vyriešiť vzniknutý problém vzájomným súkromným dohovorom. Pokiaľ je takýto postup 

nepraktický alebo neúspešný, sťažujúci sa Obchodný Partner by mal o probléme diskutovať so 

svojím sponzorom, ktorý môže záležitosť preskúmať a pokúsiť sa vyriešiť ju, možno 

prostredníctvom tzv. „prínosných činov“ sponzora nadradeného druhému subjektu sporu. 

Neurovnané spory je možné písomne ohlásiť na oddelení služieb pre Zákazníkov Spoločnosti, 
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ktoré má právo vec konzultovať s Radou riešenia rozporov, ktorá záležitosť posúdi a vysloví 

konečné rozhodnutie. 

 

c. Rada riešenia rozporov: Rada riešenia rozporov (alebo „DRB“) pozostáva z jedného alebo 

niekoľkých kvalifikovaných jednotlivcov volených vyšším manažmentom spoločnosti Kyäni. 

Zloženie Rady riešenia rozporov sa môže kedykoľvek zmeniť. Účelom DRB je: 

 

1. preskúmať podnety na akékoľvek kroky zo strany Spoločnosti za domnelé porušenie 

záväzkov Obchodného Partnera a  

2. preskúmať záležitosti medzi Obchodními Partnermi Kyäni.  Ak boli reakcia alebo spôsob 

vyrovnania navrhované zákazníckou službou pre Zákazníkov zamietnuté, prípadne 

záležitosť zostáva z iných príčin nevyriešená, Rada riešenia rozporov môže preskúmať 

dôkazové materiály, poradiť sa a reagovať na zostávajúce problémy. 

 

Obchodný Partner môže podať písomnú žiadosť o telefonickú alebo osobnú revíziu do siedmich 

pracovných dní odo dňa: (1) písomného oznámenia o konaní od spoločnosti Kyäni alebo (2) 

písomného rozhodnutia zákazníckej služby pre Obchodných Partnerov ohľadom rozporov medzi 

Obchodními Partnermi podľa ustanovení časti 8.c. Všetka komunikácia so spoločnosťou Kyäni 

a Obchodným Partnerom majúcim záujem o urovnanie rozporu musí prebiehať písomnou formou. 

DRB sa môže slobodne rozhodnúť, či nárok akceptuje a preskúma ho. Ak DRB súhlasí 

s preskúmaním príslušnej záležitosti, naplánuje previerku do tridsiatich (30) odo dňa prijatia 

písomnej žiadosti od Obchodného Partnera. Všetky dôkazové materiály (napr. dokumenty, vecné 

dôkazy atď.), ktoré Obchodný Partner chce, aby DRB zahrnula do previerky, sa musia 

spoločnosti Kyäni doručiť nie neskôr ako sedem pracovných dní pred dátumom previerky. 

Obchodný Partner bude hradiť všetky náklady spájajúce sa s jeho účasťou a účasťou prípadných 

svedkov, ktorých chce mať prítomných na previerke. Rozhodnutie DRB bude konečné a nebude 

podliehať žiadnej ďalšej revízii zo strany Spoločnosti. Počas čakacej doby spracovania nároku 

pred DRB bude Spoločnosť aktívne odporovať akýmkoľvek snahám Obchodného Partnera 

o arbitráž alebo uplatnenie si akéhokoľvek iného nápravného prostriedku proti druhej strane 

alebo stranám zainteresovaným do sporu, prípadne proti spoločnosti Kyäni.  

 

d. Rozhodné právo a jurisdikcia: Zmluva s Nezávislým Obchodným Partnerom medzi 

Obchodným Partnerom a spoločnosťou Kyäni bola uzavretá v Idaho Falls, Idaho, USA, keďže 

toto je miesto, kam Obchodný Partner poslal svoju žiadosť o zápis na pozíciu Nezávislého 

Obchodného Partnera Kyäni a kde bola žiadosť posúdená a schválená spoločnosťou Kyäni.  

Zmluva s Nezávislým Obchodným Partnerom sa bude riadiť výhradne zákonmi štátu Idaho 

a Obchodný Partner súhlasí s tým, že bude podliehať výhradne pod jurisdikciu súdov štátu Idaho, 

a konkrétne Oblastnému súdu Siedmeho súdneho okrsku so súdnym dvorom v Bonneville 

County, na účely riešenia akýchkoľvek nárokov alebo sprievodných súdnych žalôb v súvislosti s 

interpretáciou alebo vymáhaním ustanovení Zmluvy s Nezávislým Obchodným Partnerom. 

9. OBJEDNÁVANIE 

a. Priami a prednostní Zákazníci: Obchodných Partnerov vyzývame k tomu, aby maloobchodným 

Zákazníkom ponúkali Program pre priamych Zákazníkov Kyäni. Program pre priamych 

Zákazníkov Kyäni umožňuje maloobchodným Zákazníkom nakupovať produkty priamo od 

spoločnosti Kyäni. Zákazníci jednoducho zavolajú do spoločnosti Kyäni a objednajú si svoje 
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produkty, prípadne svoje objednávky podajú on-line, pričom úhrada sa môže uskutočniť 

stiahnutím z kreditnej karty. Spoločnosť Kyäni zašle objednané produkty priamo Zákazníkovi. Aby 

sa zaistilo, že Obchodní Partneri dostanú náležitú províziu, Zákazníci nemajú možnosť podať 

objednávku bez identifikačného čísla Obchodného Partnera. Ešte efektívnejší ako Program pre 

priamych Zákazníkov Kyäni je Program pre prednostných Zákazníkov Kyäni. V rámci Programu 

pre prednostných Zákazníkov si jednotlivec môže dohodnúť dodávku vopred zvoleného balíka 

produktov Kyäni k sebe domov automaticky každý mesiac. Toto nielen zbavuje Zákazníka 

všetkých potenciálnych problémov spájajúcich sa s nákupom, ale zároveň umožňuje Zákazníkovi 

využívať znížené ceny pre uprednostnených Zákazníkov. 

 

b. Nákup produktov Kyäni: Každý Obchodný Partner by mal nakupovať svoje produkty priamo od 

spoločnosti Kyäni, aby sa mu kumuloval Osobný objem predaja spájajúci sa s každým nákupom. 

 

c. Všeobecné pravidlá objednávania: V prípade poštových objednávok s neplatnou alebo 

nesprávnou platbou sa spoločnosť Kyäni môže pokúsiť kontaktovať Obchodného Partnera 

telefonicky alebo e-mailom v snahe o získanie náležitej platby. Spoločnosť Kyäni sa taktiež môže 

pokúsiť spracovať objednávku ešte päťkrát. Neúspešné objednávky nebudú spracované. Nebudú 

sa akceptovať žiadne objednávky na dobierku. Spoločnosť Kyäni nemá stanovené žiadne 

minimálne požiadavky na objednávku. Objednávky produktov a predajných pomôcok je možné 

vzájomne kombinovať. 

 

d. Pravidlá dodávky a objednávok s dodaním z externého skladu: Spoločnosť Kyäni za 

normálnych okolností dodáva produkty do piatich (5) dní odo dňa prijatia objednávky. Spoločnosť 

Kyäni bude okamžite odosielať objednané položky, ktoré má momentálne na sklade. Objednané 

položky, ktoré nie sú k dispozícii na sklade, budú objednané z externého skladu a odoslané po 

doplnení skladových zásob. Obchodným Partnerom sa bude účtovať a bude im pripísaný Objem 

z osobného predaja položiek objednaných z externého skladu, pokiaľ sa na faktúre nebude 

uvádzať, že výrobok sa prestal vyrábať. Spoločnosť Kyäni upovedomí Obchodných Partnerov 

a Zákazníkov v prípade, ak je položky nevyhnutné objednať z externého skladu a nedá sa 

očakávať, že budú dodané do 30 dní odo dňa prijatia objednávky. Uvedený bude aj približný 

dátum dodania. Položky objednané z externého skladu je možné zrušiť na žiadosť Zákazníka 

alebo Obchodného Partnera. Zákazníci a Obchodní Partneri môžu požiadať o vrátenie peňazí, 

pripísanie kreditnej položky na účet alebo iný tovar ako náhradu za zrušené objednávky 

z externého skladu. V prípade vyžiadania vrátenia peňazí sa Objem z osobného predaja 

Obchodného Partnera zníži o sumu vrátenia peňazí v mesiaci, v ktorom sa vrátenie peňazí 

uskutočnilo. 

 

e. Potvrdenie objednávky: Obchodný Partner alebo príjemca objednávky je povinní potvrdiť, že 

prijatý produkt sa zhoduje s produktom uvedeným na dodacej faktúre a nie je poškodený. 

V prípade neupovedomenia spoločnosti Kyäni o prípadných nezrovnalostiach v dodávke alebo 

poškodení tovaru do tridsiatich dní odo dňa prijatia zásielky sa Obchodný Partner zrieka svojho 

práva žiadať o nápravu. 

10. PLATBA A DODANIE 



Policies & Procedures-07.19-SK-EU 
 
 

28 

 

 

a. Vklad: Spoločnosť Kyäni Obchodným Partnerom v žiadnom prípade neodporúča akceptovať 

peniaze za predaj v prípade predaja individuálnemu maloobchodnému Zákazníkovi v inom čase 

ako v okamihu dodania produktu (napr. neakceptovať peniaze v očakávaní budúcich dodávok). 

 

b. Nedostatok zdrojov: Zodpovednosťou každého Obchodného Partnera je zaistiť, že na svojom 

účte má dostatok prostriedkov alebo dostatočne vysoký kredit na úhradu mesačnej 

automatizovanej objednávky. Spoločnosť Kyäni nebude kontaktovať Obchodných Partnerov 

ohľadom objednávok zrušených z dôvodu nedostatku finančných zdrojov alebo nedostatočnej 

výšky kreditu. V dôsledku uvedenej skutočnosti sa Obchodnému Partnerovi nemusí podariť splniť 

svoje požiadavky na Objem z osobného predaja. 

 

Spoločnosť Kyäni po skončení kalendárneho mesiaca nebude uskutočňovať žiadne zmeny 

automatizovaných objednávok. Príklad: Obchodný Partner má automatizovanú objednávku 

nastavenú na 25. deň v mesiaci a z nejakého dôvodu došlo k zamietnutiu kreditnej karty 

Obchodného Partnera. Obchodný Partner je povinný kontaktovať spoločnosť Kyäni a poskytnúť 

údaje kreditnej karty, z ktorej sa prostriedky stiahnu ešte do konca mesiaca, aby sa mu príslušná 

automatizovaná objednávka započítala do daného mesiaca. 

 

c. Vrátené balíky: Obchodným Partnerom s balíkmi, ktoré sa vrátia do spoločnosti Kyäni z dôvodu 

nesprávnej adresy, neúspešných pokusov o doručenie , vrátenia odosielateľovi alebo z 

ľubovoľnej inej príčiny, sa bude účtovať administratívny poplatok vo výške 16,00 EUR + DPH za 

pokus o doručenie adresátovi a späť do spoločnosti Kyäni. Tento poplatok bude uhradený formou 

úpravy bonusov a provízií daného Obchodného Partnera alebo stiahnutím z kreditnej karty(-iet) 

vedených pre Obchodného Partnera v evidencii spoločnosti Kyäni. 

 

d. Obmedzenia používania kreditných kariet a prístupu k bežným účtom tretími stranami: Aby 

sa zachovala nezávislosť Obchodných Partnerov spoločnosti Kyäni a integrita kompenzačného 

plánu spoločnosti, spoločnosť Kyäni výrazne nedoporučuje, aby nezávislí Obchodní Partneri 

medzi sebou uzatvárali akékoľvek dohody, ktoré by medzi nimi vytvárali zadlženosť, pričom 

Obchodným Partnerom výslovne zakazuje používať kreditné karty Obchodného Partnera či 

povoľovať výber z bežného účtu Obchodného Partnera za účelom registrácie alebo sponzoringu 

ďalších Obchodných Partnerov alebo nakupovať od spoločnosti menom iného Obchodného 

Partnera. 

 

e. Daň z predaja, užívania a pridanej hodnoty: Jednou z našich hlavných filozofií, ktorou sme sa 

riadili pri vytváraní príležitostí v Kyäni, bolo odbremeniť Obchodných Partnerov od čo najväčšieho 

počtu administratívnych, prevádzkových a logistických úloh. Týmto spôsobom sa Obchodní 

Partneri môžu bez problémov sústrediť na tie činnosti, ktoré priamo ovplyvňujú ich príjem, a síce 

na predaj výrobkov a registráciu. Za týmto účelom sa spoločnosť Kyäni snaží odbremeniť 

Obchodných Partnerov od výberu a úhrady daní z predaja, používania, tovarov a služieb či daní z 

pridanej hodnoty ("spotrebných daní"), podávania hlásení o spotrebnej dani a vedení evidencie 

vo vzťahu k spotrebným daniam. Obchodní Partneri sú však aj naďalej povinní dodržiavať všetky 

platné zákony a predpisy miestnej legislatívy na mieste, kde podnikajú. Spotrebnú daň je podľa 

zákona vo všeobecnosti povinný uhradiť konečný používateľ zdaniteľnej položky, takže vždy, keď 

je to možné, sa spoločnosť Kyäni snaží vyzbierať a uhradiť spotrebnú daň v mene Obchodného 

Partnera alebo v súčinnosti s Obchodným Partnerom. V prípade ďalších otázok ohľadne 
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postupov spoločnosti Kyäni v tejto záležitosti by Obchodní Partneri mali kontaktovať zákaznícku 

službu spoločnosti Kyäni. 

 

11. NEČINNOSŤ A ZRUŠENIE 

a. Účinnosť zrušenia: Pokiaľ Obchodný Partner zostane aktívny a dosahuje súlad s podmienkami 

Zmluvy a týmito Pravidlami a postupmi, spoločnosť Kyäni bude takémuto Obchodnému 

Partnerovi vyplácať provízie v súlade s ustanoveniami Globálneho Kompenzačného Plánu. Úsilie 

Obchodného Partnera v rámci generovania predaja a všetkých aktivít viažucich sa na 

generovanie predaja (vrátane budovania štruktúrne podradenej organizácie) sa posudzuje 

výlučne na základe bonusov a provízií. Po zrušení Obchodného Partnera z dôvodu nečinnosti 

podľa ustanovení v tomto dokumente alebo v prípade dobrovoľného či nedobrovoľného zrušenia 

Zmluvy vrátane porušenia podmienok Zmluvy Nezávislého Obchodného Partnera alebo 

porušenia podmienok Pravidiel a Postupov (všetky tieto metódy sa označujú súborným názvom 

„zrušené“ alebo „zrušenie“), bývalý Obchodný Partner nebude mať žiadne právo, záujem, 

oprávnenie ani nárok k marketingovej organizácii, v rámci ktorej pôsobil, minulým, súčasným ani 

budúcim obchodným tajomstvám, proprietárnym informáciám alebo duševnému vlastníctvu 

spoločnosti Kyäni, ani k akýkoľvek províziám alebo bonusom z predaja generovaného 

organizáciou po zrušení zo strany Obchodného Partnera. Obchodný Partner, ktorého Zmluva sa 

zruší, stráca všetky svoje práva, ako Obchodný Partner. To zahŕňa právo na predaj produktov 

Kyäni a právo na poberanie budúcich provízií, bonusov a iných príjmov vyvstávajúcich z predaja 

a iných aktivít štruktúrne podradenej predajnej organizácie bývalého Obchodného Partnera.  Aby 

nedochádzalo k nedorozumeniam, v prípade zrušenia Obchodný Partner súhlasí s tým, že sa 

vzdáva všetkých práv, na ktoré môže mať nárok vrátane (okrem iného) majetkových práv, práv 

na obchodné tajomstvá, práv duševného vlastníctva a ďalších na svoju bývalú štruktúrne 

podradenú organizáciu alebo na akékoľvek bonusy, provízie alebo iné odmeny, ktoré môžu inak 

vyvstávať z predaja a iných aktivít príslušnej štruktúrne podradenej organizácie, pokiaľ by 

Obchodný Partner nebol býval inicioval zrušenie. 

 

Bývalý Obchodný Partner sa nebude prezentovať titulom Obchodný Partner Kyäni. Zrušený 

Obchodný Partner obdrží provízie a bonusy len za posledné úplné výplatné obdobie svojej 

činnosti pred zrušením (po odpočítaní všetkých súm zadržaných počas vyšetrovania, ktoré 

predchádzalo nedobrovoľnému zrušeniu). 

 

b. Nedobrovoľné zrušenie: Porušenie ktorejkoľvek z podmienok Zmluvy, vrátane prípadných 

aktualizácií, ktoré môže spoločnosť dodatočne zaviesť podľa vlastného uváženia, môže vyústiť 

do ľubovoľného z postihov uvedených v časti 8(a) vrátane nedobrovoľného zrušenia Zmluvy 

Nezávislého Obchodného Partnera. Zrušenie vstupuje do platnosti v deň odoslania správy alebo 

oznámenia Obchodnému Partnerovi e-mailom alebo na fyzickú poštovú adresu uvedenú na jeho 

prihláške, v deň odoslania písomného oznámenia, vyžiadania dokladu o vrátení, na poslednú 

známu adresu Obchodného Partnera, prípadne keď Obchodný Partner prevezme príslušné 

oznámenie o zrušení, a to v závislosti od toho, ktorý z prípadov nastane skôr. 

 

Navyše, spoločnosť Kyäni môže zrušiť konto Obchodného Partnera, ak počas dvanástich 

mesiacov nedôjde k žiadnemu nákupu. 
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c. Dobrovoľné zrušenie: Účastník v tomto pláne sieťového marketingu má právo kedykoľvek 

dobrovoľne odstúpiť bez udania dôvodu. O odstúpenie sa žiada podľa požiadaviek Žiadosti 

o zrušenie Obchodného Partnerstva a jeho vyplnením a doručením do spoločnosti Kyäni poštou, 

naskenovaním dokumentu  a zaslaním e-mailom alebo faxom. Po prijatí Formulára o odstúpení 

Obchodného Partnera spoločnosť Kyäni spracuje príslušné zrušenie. 

 

d. Pravidlá opakovanej registrácie neaktívnych alebo zrušených Obchodných Partnerov: 
Obchodný Partner Kyäni, ktorý dobrovoľne odstúpi z pozície Obchodného Partnera, sa môže 

uchádzať o opakované zaregistrovanie ako nový Obchodný Partner po uplynutí dvanástich 

mesiacov od dátumu odstúpenia. Ak sa takýto Obchodný Partner opakovane zaregistruje v rámci 

spoločnosti Kyäni, bude zapísaný ako nový Obchodný Partner, pričom akákoľvek štruktúrne 

podradená organizácia, ktorá bola pôvodne vedená pod týmto Obchodným Partnerom, nebude 

takouto opakovanou registráciou žiadnym spôsobom ovplyvnená.  

 

Obchodného Partnera Kyäni, ktorý je nečinný po dobu dvanástich mesiacov, sa môže spoločnosť 

Kyäni rozhodnúť zrušiť podľa vlastného uváženia. Takýto Obchodný Partner sa však môže 

kedykoľvek následne uchádzať o opakovanú registráciu na ľubovoľnú pozíciu. Organizácia 

štruktúrne podradená Obchodnému Partnerovi nebude zmenou žiadnym spôsobom ovplyvnená 

a nebude presunutá spolu s Obchodným Partnerom. Na účely týchto Pravidiel sa za neaktívneho 

Obchodného Partnera bude považovať taký Obchodný Partner, ktorý v priebehu dvanástich po 

sebe nasledujúcich mesiacov neuskutoční žiaden nákup (okrem automatickej výročnej obnovy).   

 

Tieto Pravidlá sa nebudú vzťahovať na žiadneho Obchodného Partnera Kyäni, ktorého Zmluva 

s Obchodným Partnerom bola vypovedaná spoločnosťou z oprávnených príčin. Každý takýto 

Obchodný Partner musí pred opakovanou registráciou v rámci spoločnosti získať súhlas od 

vedúceho výkonného predstaviteľa spoločnosti Kyäni.  

 

12. PRÁVO NA AKTUALIZÁCIU 

 

Spoločnosť Kyäni si vyhradzuje právo na modifikáciu Globálneho Kompenzačného Plánu Kyäni, 

Zmluvy s Nezávislým Obchodným Partnerom a týchto Pravidiel a Postupov v ľubovoľnom čase 

a z ľubovoľných príčin podľa vlastného slobodného rozhodnutia. 

 

13.  PRÁVO NA ZRUŠENIE NA PODNET SPOLOČNOSTI KYӒNI 
 

Bez ohľadu na vyššie uvedené skutočnosti si spoločnosť Kyäni vyhradzuje právo na zrušenie 

alebo vypovedanie Zmluvy s ľubovoľným Nezávislým Obchodným Partnerom bez uvedenia 

dôvodu a s alebo bez predchádzajúceho upovedomenia Obchodného Partnera, pokiaľ si takýto 

postup vyžiadajú okolnosti. Akékoľvek takéto zrušenie alebo vypovedanie bude mať okamžitú 

účinnosť, pokiaľ sa neuvádza inak v ozname odoslanom Obchodnému Partnerovi e-mailom alebo 

na poštovú adresu. 

 

14.  RÔZNE 

a. Omeškania: Spoločnosť Kyäni nebude niesť zodpovednosť za oneskorenia ani zlyhania pri 

plnení svojich záväzkov, pokiaľ je takéto plnenie z komerčného hľadiska nepraktické z dôvodu 
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externých vplyvov, nad ktorými Spoločnosť nemá kontrolu. Medzi takéto prípady patria (okrem 

iného) štrajky, pracovné komplikácie, vzbury, vojnové konflikty, požiar, smrť, prírodné živly, 

občianske nepokoje, zlyhania dodávok, prípadne vládne dekréty, rozhodnutia alebo príkazy. 

 

b. Oddeliteľné Pravidlá a Postupy: Ak ľubovoľné ustanovenie tejto Zmluvy, v jej súčasnej alebo 

v budúcnosti aktualizovanej podobe, uzná ľubovoľný súdny dvor s oprávnenou jurisdikciou za 

neplatné alebo nevymožiteľné z ľubovoľných príčin, vylúčená bude len neplatná časť 

nevyhovujúceho ustanovenia, pričom zostávajúce zmluvné podmienky si zachovávajú plnú 

platnosť a účinnosť a vyššie uvedená výluka na ne nebude mať žiaden vplyv. 

 

c. Vzdanie sa práv: Spoločnosť Kyäni sa nikdy nezrieka svojho práva trvať na alebo presadzovať 

súlad s touto Zmluvou a príslušnými zákonmi upravujúcimi konanie Obchodného Partnera. 

Žiadne oneskorenie ani neuplatnenie si akéhokoľvek práva alebo oprávnenia spoločnosťou Kyäni 

na základe ustanovení tejto Zmluvy ani netrvanie na striktnom súlade Obchodného Partnera 

s ľubovoľným záväzkom alebo ustanovením tejto Zmluvy nebude možné interpretovať ako 

vzdanie sa práva na vyžadovanie doslovného súladu s touto Zmluvou zo strany spoločnosť 

Kyäni. Vzdanie sa práv spoločnosti Kyäni môže formulovať výlučne oprávnený predstaviteľ 

Spoločnosti v písomnej forme. Vzdanie sa práv spoločnosti Kyäni v spojitosti s konkrétnym 

porušením zo strany Obchodného Partnera alebo vzdanie sa práv spoločnosti Kyäni v spojitosti 

s ľubovoľným konkrétnym ustanovením v Zmluve s Nezávislým Obchodným Partnerom alebo 

týchto Pravidlách a Postupoch nebude mať vplyv na ani neobmedzí pôsobnosť práv spoločnosti 

Kyäni v ohľade akýchkoľvek ďalších porušení, ani nebude mať žiaden vplyv na práva alebo 

povinnosti akéhokoľvek iného Obchodného Partnera. Akékoľvek omeškanie alebo opomenutie 

spoločnosti Kyäni pri presadzovaní akéhokoľvek práva vyvstávajúce z porušenia spôsobeného 

Obchodným Partnerom sa nebude interpretovať ako kontinuálne platné vzdanie sa príslušného 

práva ani nebude mať žiaden vplyv a nebude obmedzovať pôsobnosť práv spoločnosti Kyäni 

v spojitosti s týmto alebo akýmkoľvek ďalším porušením. 

 

Existencia akéhokoľvek nároku alebo predmetu žaloby Obchodného Partner voči spoločnosti 

Kyäni nebude možné interpretovať ako obranný prostriedok brániaci spoločnosti Kyäni vo 

vymáhaní akýchkoľvek podmienok alebo ustanovení Zmluvy alebo týchto Pravidiel a postupov. 


