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S I S E - E E S K I R J A D  

E u r o o p a  

 

1. SISSEJUHATUS 

Kyäni sise-eeskirjad reguleerivad sinu õigusi ja kohustusi Kyäni sõltumatu Business Partner. Vii end 

nende sise-eeskirjade sisuga kurssi ja sise-eeskirjade kohta mistahes küsimuste tekkimisel pöördu Kyäni 

klienditeeninduse töötajate poole. 

a. Sise-eeskirjad ja kompensatsiooniplaan kui osa Business Partner lepingust:  Käesolevatele 

sise-eeskirjadele oma praegusel kujul, ja Kyäni Inc ning Kyäni Europe AB, selle Euroopas 

tegutsevate tütar- või sidusettevõtete (edaspidi ühiselt nimetatud “Kyäni” või “Ettevõte”) poolt aeg-

ajalt muudetud kujul, on viidatud Kyäni Business Partner lepingus. Juhul, kui need sise-eeskirjad 

on Kyäni Business Partner lepingusse hõlmatud spetsiaalse viitega, on sise-eeskirjad ametlikult 

osaks sellest lepingust. 
 

Juhul, kui sise-eeskirju ei ole spetsiaalse viitega sellesse lepingusse kaasatud, kajastavad need 

sellegipoolest Kyäni ametlikke seisukohti siin väljatoodud tingimuste kohta, ja nende sise-

eeskirjade mis tahes rikkumine võib tähendada Kyäni sõltumatu Business Partners lepingu 

rikkumist, mille tagajärjel laienevad Business Partner siinkirjeldatud distsiplinaarkaristused ning 

lepingu lõpetamise sätted. Edaspidi termini “Leping” kasutamisel tähendab see kokkuvõtlikult 

Kyäni ja sõltumatu Kyäni Business Partners vahelisi kohustusi, mis on välja toodud Avalduses ja 

Lepingus, käesolevates sise-eeskirjades, Kyäni globaalses kompensatsiooniplaanis ja Kyäni 

Äriühingu avalduses (selle kohaldumise korral). 

 

Igal Business Partner on kohustus mõista ja järgida sise-eeskirjade kõige kaasaegsemat 

versiooni. Olleks sponsoriks uuele Business Partner, peab sponsor aitama uuel Business Partner 

kandidaadil sellest püsivalt kestvast kohustusest aru saada. 

 

b. Sise-eeskirjade eesmärk: Kyäni loob innovaatilisi tooteid ja turustab neid tooteid sõltumatute 

Business Partners kaudu. Kyäni teeb suuri investeeringuid turundusmaterjalidega varustamiseks, 

kaubamärgi väärtuse arendamiseks ettevõtte jaoks ja Business Partners 

kompensatsioonisüsteemide arendamiseks. Sellegipoolest sõltuvad ettevõtte edu ja Business 

Partners edu lõppkokkuvõttes iga üksiku Kyäni tooteid turustava mehe ja naise ausameelsusest. 

Kuna Kyäni Business Partners on sõltumatud äriettevõtjad, on neil lai tegutsemisvabadus oma 
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äritegevuse üle otsustamisel ning oma tööaja ning -meetodite määratlemisel. Sellele 

sõltumatusele vaatamata jätab Kyäni endale lepingulise õiguse oma intellektuaalset vara kaitsta, 

ennetada põhjendamatuid tootevastutuse nõudeid ja säilitada oma ärimudeli rikkumatust. 

Käesolevad sise-eeskirjad on välja töötatud selle saavutamiseks. Kuna paljud neist 

tegutsemisstandarditest võivad olla sulle tundmatud, on väga tähtis, et loeksid need läbi ja 

tegutseksid vastavalt Business Partnerpingule ja käesolevatele sise-eeskirjadele. Kui sul tekib 

mis tahes sätte või reegli osas küsimusi, võta kõhklemata ühendust Kyäni klienditeenindusega. 

 

c. Muudatused Business Partner lepingus: Kyäni võib teha igal ajal ühepoolselt ja oma 

äranägemise järgi Business Partner lepingusse muudatusi. Allkirjastades Business Partner 

lepingu, nõustub Business Partner järgima kõiki Kyäni poolt tehtud muudatusi või täiendusi. 

Muudatused jõustuvad sellekohase teate avalikustamisel Kyäni trükimaterjalides või 

veebikontoris. Ettevõte võimaldab kõigile Business Partnersle täieliku koopia muudetud 

lepingupunktidest ühel või mitmel järgneval viisil: (1) avaldatuna Ettevõtte ametlikul veebilehel; (2) 

elektroonilise posti teel (e-kirjaga); (3) kaasatuna Ettevõtte perioodilistes väljaannetes; (4) 

lisatuna tootetellimustele või boonuste väljamaksetele; (5) mistahes ettevõttesisestel koolitustel 

või motivatsiooniüritustel; või (6) sihtotsarbeliste postituste kaudu. Business Partners Kyäni 

äritegevuse jätkamine või Business Partner-poolse boonuste või komisjonitasude vastuvõtmise 

jätkamine loetakse mis tahes ja kõigi muudatustega nõustumiseks. 

 

2. BUSINESS PARTNERS SAAMINE 

 

a. Business Partners saamise nõuded: Kyäni Business Partners saamiseks peab iga kandidaat: 

 

i. olema sooviavalduse esitamise hetkel täisealine ja/või vastama kõikidele muudele 

seadusest tulenevatele nõudmistele lepingulistesse suhetesse astumiseks; 

ii. esitama tõest ja täpset informatsiooni oma isiku, elukoha, telefoninumbri ja e-posti 

aadressi kohta, nagu ka muu sarnase informatsiooni kohta, mida Ettevõte võib aeg-ajalt 

nõuda. 

iii. esitama Kyänile korrektselt täidetud Kyäni Business Partners avalduse ja lepingu või 

edastama täielikud andmed; ja; 

iv. tasuma registreerimistasu, sealhulgas vastava valiku korral stardipaketi maksumuse. 

v. Sisesta unikaalne identifitseerimisnumber maksude või äriliste eesmärkide jaoks, mis on 

välja antud riigis kus Business Partner taotleb Kyäni liikmestaatust. 

 

b. Ettevõte jätab endale õiguse lükata tagasi mis tahes uue Business Partners avalduse või 

avaldused staatuse uuendamiseks või uuesti registreerimiseks, ja teha seda ühepoolselt oma 

äranägemise järgi. 

 

c. Uue Business Partners registreerimine: Uutel Business Partnersl peab olema märgitud 

sponsor kas Kyäni ametlikel veebisaitidel või Sponsori dubleeritud Kyäni veebilehel. 
 

d. Business Partners hüved: Alates hetkest, kui Kyäni on Business Partners avalduse ja lepingu 

heaks kiitnud, on Business Partner õigus osaleda Kyäni globaalses kompensatsiooniplaanis. 

Vastavalt kohalikus seaduses lubatule ja Ettevõtte poliitikale sinu asukohamaal, võivad need 

hüved sisaldada järgmisi  õigusi: 
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i. soetada Kyäni tooteid Business Partners hinnaga; 

ii. saada endale rakenduvaid komisjonitasusid ja boonuseid, mis on välja toodud Kyäni 

globaalses kompensatsiooniplaanis; 

iii. osaleda mis tahes kampaaniates, motivatsiooniprogrammides ja muudes võistlustes, 

mida Kyäni aeg-ajalt välja kuulutab; 

iv. registreerida teisi isikuid Kyäni äris klientidena või Business Partnersna või olla neile 

sponsoriks; 

v. saada perioodiliselt Kyäni väljaandeid ja muud Kyäni teavet; 

vi. osaleda Kyäni poolt sponsoreeritud tugi-, teenus-, koolitus-, motivatsiooni- ja 

tunnustamisüritustel, asjakohaste kulude tasumisega, kui see on kohaldatav. 

 

e. Lepingu tähtaeg: Business Partners leping hakkab kehtima Kyäni poolt heakskiidu saamise 

kuupäeval ja kehtivusaeg jätkub kuni lõpetamiseni vastavalt siintoodud või Business Partners 

lepingus esitatud sätetele. 

3.  TEGUTSEMINE OMA KYÄNI ÄRIS 

a. Vastavus Kyäni globaalsele kompensatsiooniplaanile: Business Partners ei paku Kyäni 

ärivõimalust läbi ühegi teise süsteemi, programmi või turundusviisi ega nende kombinatsiooni, 

peale selliste, mis on konkreetselt välja toodud Kyäni ametlikus kirjanduses, ega tee mis tahes 

kõrvalekaldeid Kyänile ainuomaste ametlike vormide kasutamisel. Business Partners ei nõua ega 

julgusta Kyänis osalemist ühelgi viisil, mis erineb Kyäni ametlikes materjalides väljatoodud 

programmist. Niisamuti ei nõua ega julgusta Business Partners teisi Kyäni globaalses 

kompensatsiooniplaanis osalemiseks sooritama oste mis tahes isikult või muult äriüksuselt, või 

tegema sellisele isikule väljamakseid, peale selliste ostude või väljamaksete, mis on Kyäni 

materjalides määratletud kui soovituslikud või nõutud ostud või väljamaksed. 

b. Reklaamist üldiselt: Kõik äripartnerid kohustuvad kaitsma ja edendama Kyäni ja tema toodete 

head mainet. Kyäni, samuti Kyäni võimaluse, globaalse kompensatsiooniplaani ja Kyäni toodete 

turundamine ja tutvustamine peab toimuma vastavuses avaliku huviga. 

 Äripartnerid peavad alati vältima petlikku, eksitavat, agressiivset, ebaausat, ebaeetilist, 

ebamoraalset, ebaviisakat ja/või kohatut käitumist või tegutsemist. Äripartnerid kohustuvad 

haavatavas olukorras kliente mitte tülitama, sealhulgas alla 2-kuuse lapse vanemaid või hiljuti 

surnud isiku pereliikmeid. 

c. Taseme määratlemine: Kõik Business Partners turundusmaterjalid, nii trükivormis kui 

elektroonilises meedias, peavad selgelt ja korrektselt väljendama Business Partners taset 

vastavalt viimati avaldatud Kyäni poolt määratud tasemetele. Vale või kinnitamata taseme või tiitli 

kasutamine vastab Business Partners lepingu ja käesolevate sise-eeskirjade rikkumisele. Näide: 

Diamond on hetkel korrektne taseme nimetus. Diamond RVP või Diamond Manager ei ole 

korrektsed, sest nad sisaldavad ebakorrektseid täiendavaid lisanimetusi, mida Kyäni ei tunnista 

ega määra. 

d. Äri maine:  Nii Kyäni poolt pakutavate toodete kui suurepäraste võimaluste reklaamimiseks 

peavad Business Partners kasutama Kyäni loodud müügitoetusmaterjale. Alternatiivselt võib 

Business Partner välja töötada omaenda müügitoetusmaterjalid, juhul kui Business Partner saab 

Kyänilt kirjaliku heakskiidu ja kinnituse, olemaks kooskõlas ulatuslike ja keeruliste riigiüleste, 

riiklike ja kohalike seadusenõuetega. Selle regulatsiooni rikkumine (sealhulgas kooskõlastamata 
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internetireklaam) vastab mitte ainult Lepingu olulisele rikkumisele, vaid seab ka ohtu Kyäni 

võimalused kõigi Business Partners jaoks. 

e. Business Partners kohtumised: Business Partners ei vii läbi mis tahes kohtumisi ega kasuta 

Kyäni poolt mis tahes Business Partners kohtumisteks võimaldatud asukohti, et reklaamida ühegi 

teise ettevõtte tooteid või teenuseid peale Kyäni, ega mis tahes religioosse, sotsiaalse või 

vennaskondliku ühingu või grupi reklaamimiseks. Business Partners kohtumiste kõik esitlused 

peavad olema kooskõlas kohalike seaduste ja regulatsioonidega ning esitluste sisu peab olema 

vastavuses Kyäni turundusmaterjalidega, mis on Business Partners kohtumise toimumise riigis 

kasutamiseks ametlikult avaldatud. 

f. Sponsorluse ja paigutuse piirangud: Abikaasad, elukaaslased jt, kes elavad koos vastastikku 

aktsepteeritud suhtes, peavad kuuluma ühe ja sama sponsori alaliini ja paigutuma otsejoones 

üksteise alla (nii sponsorlus- kui paigutuspuus). Need isikud ei tohi olla horisontaalliinis ning 

nende paigutamisel ei tohi nende vahel asetseda mõni muu Business Partner, välja arvatud Kyäni 

kirjalikul loal. 

g. Rämpspost ja mittetellitud masspostitused: Business Partners peavad tegutsema kooskõlas 

kohalike seaduste, regulatsioonide ja määrustega, mis reguleerivad soovimatuid masspostitusi 

või müügiedendustegevusi.  Üldreeglina ei või Business Partners oma Kyäni äritegevusega 

seoses kasutada või saata mittetellitud fakse, elektroonilisi masspostitusi, mittetellitud e-kirju või 

muud “rämpsposti”. Terminid "mittetellitud faksid" ja "mittetellitud e-kirjad" tähendavad mis tahes 

Kyänit, tema tooteid, tema kompensatsiooniplaani või mis tahes muud ettevõtte aspekti 

reklaamivate või kampaaniaid tutvustavate materjalide või informatsiooni edastusi vastavalt kas 

telefaksi või elektroonilise posti kaudu, mis edastatakse mis tahes isikule, välja arvatud järgmistel 

juhtudel, kui faks või e-kiri saadetakse: (a) isikule, kes on eelnevalt andnud oma loa või 

nõusoleku; või (b) isikule, kellega Business Partner on loonud ärilise või isikliku suhte. Termin 

"loodud äriline või isiklik suhe” tähendab varasemat või kestvat suhet, mis on loodud kahepoolse 

vabatahtliku suhtluse teel Business Partners ja teise isiku vahel, tuginedes: (a) isiku päringule, 

sooviavaldusele, ostule või tehingule toodete osas, mida selline Business Partner pakub; või (b) 

isiklikule või perekondlikule suhtele, mida pole eelnevalt kummagi poole poolt katkestatud. 

h. Telefonimüük: Business Partners peavad tegutsema kooskõlas kohalike seaduste, 

regulatsioonide ja määrustega, mis reguleerivad soovimatuid masspostitusi või 

müügiedendustegevusi. Business Partners ei tohi oma Kyäni äritegevusega seoses tegeleda 

telefonimüügiga. Termin "telefonimüük" tähendab ühe või enama telefonikõne tegemist isikule või 

äriühingule Kyäni toote soetamise ärgitamiseks või nende isikute värbamiseks Kyäni ärivõimaluse 

kasutajaks. Potentsiaalsetele klientidele või Business Partnersle tehtavaid "ootamatuid kõnesid", 

mis reklaamivad kas Kyäni tooteid või Kyäni ärivõimalusi, käsitletakse kui telefonimüüki ja need 

on keelatud. 

Eelmainitule vaatamata võib Business Partner teha telefonikõne(sid) potentsiaalsele kliendile või 

Business Partner ("huviline") järgmistel piiratud juhtudel: 

1. Kui Business Partner on huvilisega loodud äriline suhe:  "Loodud äriline suhe" on 

Business Partners ja huvilise vahel loodud suhe, mis tugineb järgnevale: 
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2. Huviline on soetanud, rentinud või liisinud Business Partnert tooteid või teenuseid 

kaheksateistkümne (18) sellisele telefonikõnele vahetult eelnenud kuu jooksul, mis on 

tehtud huvilise ärgitamiseks soetama tooteid või teenuseid: või 

3. Business Partners ja huvilise vahel on leidnud aset rahaline tehing kaheksateistkümne 

(18) sellisele telefonikõnele vahetult eelnenud kuu jooksul. 

4. Huviline on isiklikult teinud päringu või sooviavalduse Business Partners poolt pakutava 

toote või teenuse kohta sellisele telefonikõnele vahetult eelnenud kolme (3) kuu jooksul. 

5. Kui Business Partner saab huviliselt kirjaliku ja allkirjastatud loa, lubades Business 

Partner helistada. Loas peab olema märgitud telefoninumber (numbrid), millele Business 

Partner tohib helistada. 

6. Business Partners võivad helistada perekonnaliikmetele, isiklikele sõpradele ja 

tuttavatele. "Tuttav" on isik, kellega Business Partner on vähemalt hiljuti isiklikult 

kohtunud. Sellegipoolest tuleb meeles pidada, et kui Business Partner on kombeks 

koguda visiitkaarte kõigilt, kellega ta kohtub, ja neile seejärel helistada, võib kohalik 

seadus käsitleda seda kui telefonimüüki. Seega, kui Business Partners tegelevad 

"tuttavatele" helistamisega, peab Business Partner selliseid kõnesid tegema ainult 

juhuslikel alustel, aga mitte rutiinse tavana. 

Lisaks sellele ei tohi Business Partners oma Kyäni äritegevusega seoses kasutada 

automaatseid telefoni numbrivalimise süsteeme. Termin "automaatne telefoni 

numbrivalimise süsteem" tähendab aparatuuri, mis võimaldab: (a) koguda või 

genereerida telefoninumbreid helistamiseks, kasutades juhuslikku või järjestikust 

numbrigeneraatorit; ja (b) nendele numbritele helistada. 

i. Business Partners veebilehed: Välja arvatud selles alapunktis ning alapunktis (j) väljatoodule, kui 

Business Partner soovib oma Kyäni äri reklaamimiseks kasutada interneti lehekülge või 

veebilehte, ei tohi Business Partner iseseisvalt kujundada veebilehte, mis kasutab Kyäni nime, 

logosid või tootekirjeldusi, või mis muul moel reklaamib (otseselt või kaudselt) Kyäni tooteid või 

Kyäni võimalusi. Kõik Business Partners veebilehel esitatud kujutised peavad pärinema selle 

Business Partners asukohariigis kehtivate ametlike allalaadimiste sektsioonist, ning veebilehel 

peab olema selgelt esitatud Business Partners nimi, kontaktandmed ning termin “Kyäni sõltumatu 

Business Partner”. 

Internetti, sealhulgas reklaamivõrku reguleerivad riiklikud ja kohalikud seadused on keerulised. 

Business Partners poolsed seaduserikkumised võivad põhjustada Kyänile seadusest tulenevaid 

täitemenetlusi, mis võivad ohtu seada nii ettevõtte kui kõigi Business Partners äritegevuse. 

Lisaks sellele soovitab Kyäni tungivalt, et kõik Business Partners kasutaksid ettevõtte 

isetiražeerivat veebilehte. Neid veebilehti loob ja haldab Kyäni, et tagada vastavus 

seadusandluse kõigi nüanssidega. 

Kyäni võib lubada Business Partner omaenda veebilehe kujundada, kui see on vastavuses teatud 

tingimustega. Nendeks on: 

i. Business Partner peab enne oma veebilehe loomist esitama taotluse sõltumatu veebilehe 

kooskõlastamiseks. Kooskõlastuse taotlus tuleb saata vastavusosakonnale (Compliance 
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Department). Sõltumatule veebilehele kooskõlastuse andmise otsustab Kyäni 

ühepoolselt oma äranägemisel. 

ii. Lisaks sellele kohustub Business Partner tasuma oma sõltumatu veebilehe juriidilise 

ülevaatamisega seotud kulud, kui see peaks osutuma vajalikuks. 

Juhul, kui Kyäni leiab, et väljapakutud sõltumatu veebileht ei ole vastuvõetav, teavitab ta 

Business Partner, et veebilehte tuleb parandada ja et kooskõlastust ei anta enne, kui nõutud 

parandused on sisse viidud. Ükski Business Partner ei või oma sõltumatut veebilehte teha 

avalikuks enne, kui ta on saanud Kyänilt kirjaliku kooskõlastuse. 

Kooskõlastatud veebilehele ei ole lubatud teha ühtegi muudatust ega täiendust, vastavalt 

alljärgnevale: 

Juhul, kui Business Partner soovib muuta varasemalt kooskõlastatud veebilehte, peab ta esitama 

Sõltumatu veebilehe muutmise taotluse ning maksma muutmistasu 80 EUR. Muutmise taotlus 

peab sisaldama täpset kirjeldust iga muudatuse või täienduse kohta, mida Business Partner 

soovib teha. Muudatusi ei tohi avalikustada enne, kui Business Partner on saanud Kyänilt kirjaliku 

kooskõlastuse. 

j.  Business Partners veebilehed ja online müügid: Business Partners tohivad teostada online 

müüke Business Partners veebilehe kaudu ainult Kyäni peakontori loal. Business Partner, kellele 

on selline luba antud, kohustub tegutsema ranges vastavuses järgmiste piirangutega: 

1. Tooteid ei tohi müüa madalama hinnaga kui viimati avaldatud hulgimüügi (Business 

Partners) hind; 

2. Business Partners ei tohi avaldada müügilinke võrgusaitidel nagu eBay, Amazon või 

muud sarnased online müügikohad; 

3. Business Partners ei tohi pakkuda tooteid müügiks üheski riigis, kus Kyäni ei ole 

ametlikult avatud, ja Kyäni määrab ühepoolselt ja oma äranägemise järgi, kas riik on 

ametlikult avatud; 

4. Business Partners peavad kasutama vastavale turule kinnitatud ettevõtte kujutisi ja 

varasid, nii nagu need on määratud Kyäni veebikontori allalaadimiste sektsioonis, ja ei 

tohi teha ühtegi muud modifikatsiooni peale suuruse muutmise; 

5. Business Partners ei tohi müüa mingeid muid tooteid ei üksikult ega kombineerituna mis 

tahes Kyäni toodetega, välja arvatud juhul, kui selleks on eelnevalt saadud Kyänilt kirjalik 

luba. 

6. URL peab sisaldama sõnu "kyanidist" või "kyaniteam" koos teise mingi unikaalse 

Business Partners tunnusega. Ilma Kyäni loata, ei ole lubatud URL lisada tootenimetusi, 

maad, turgusid või territooriume. Kuid näiteks URL www.wellnesskyanidist.com või 

www.healthykyaniteam.com on lubatud. Ei ole lubatud URL www.kyanigermany.com 

7. Kyäni jätab endale õiguse ühepoolselt ja oma äranägemise järgi aktsepteerida, keelduda, 

heaks kiita või tagasi lükata mis tahes väljapakutud Business Partners veebilehe. 
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8. Business Partners kohustuvad mitte kasutama mis tahes ebaseaduslikke või eksitavaid 

vahendeid eelise loomiseks mis tahes otsingumootorite otsitulemustes. 

k.  Reklaam otsingumootorites: Business Partners võivad teha reklaami interneti 

otsingumootorites, kasutades Kyäni kaubamärke, juhul kui nad saavad eelnevalt Kyäni kirjaliku 

kooskõlastuse reklaamikampaania detailidele, sealhulgas kasutatavatele sõnadele ja fraasidele 

ning sihtveebilehtedele, kuhu Business Partner soovib külastajaid suunata. 

l. Domeeninimed ja e-posti aadressid: Business Partners ei või ühegi võrgudomeeninimena 

kasutada ega üritada registreerida ühtegi Kyäni kaubanime, kaubamärki, teenuse nime, teenuse 

kaubamärki, tootenimesid, Ettevõtte nime ega ühtegi nendest tuletatud nime. Samuti ei või 

Business Partners hõlmata või üritada hõlmata ühtegi Kyäni kaubanime, kaubamärki, teenuse 

nime, teenuse kaubamärki, tootenimesid, Ettevõtte nime ega ühtegi nendest tuletatud nime ühegi 

elektroonilise postiaadressi nimetusse. 

1. Iga e-maili aadress,mis kasutab Kyäni nime, peab sisaldama sõnu "Kyänidist" või 

"Kyäniteam" ja mõnda muud tunnust. Näiteks johndoe.Kyänidist@gmail.com või 

johndoe.kyäniteam@gmail.com on lubatud. 

2. Kui e-maili aadressile on lisatud "Kyänidist" või "Kyäniteam", siis allkirja real peab samuti 

olema Business Partners nimi ja sõnad “Kyäni Independent Business Partner” või  “Kyäni 

Independent Business Partner Team”. 

m.  Sotsiaalmeedia kontod: kui sotsiaalmeedia kanalites kasutatakse Kyänit, siis peab olema 

kasutatud sõnu "Kyänidist" või "Kyäniteam". Ainult need sõnad on lubatud. Kasutajanimi ei tohi 

olla Kyäni või toodete nimetused nagu näiteks "Sunset", "Sunrise", "PayGate Akumulatoor" jne. 

Business Partners nimi peab sisaldama koos Kyäni sõnaga "Kyäni Independent Business Partner 

" või "Kyäni Indipendent Business Partner Team". Kõik pildid, mis on seotud Kyäni toodetega ja 

laetakse üles sotsiaalmeediasse, peavad olema saanud enne heakskiidu Kyäni firmalt ning 

võetud BackOfficest. 

n. Visiitkaardid: Kõik visiitkaardid peavad sisaldama Kyäni sõltumatu Business Partners logo. 

Business Partner ei tohi kaardile paigutada ühtegi viidet ega midagi muud, mis võiks sellise 

kaardi saanud inimese viia arvamusele, et Business Partner on Kyäni töötaja. Kui Business 

Partner soovib avaldada visiitkaardil oma taseme, peab avaldatud tase alati vastama 

tegelikkusele. 

o. Kaubamärgid ja autoriõigused: Kyäni ei luba oma kaubamärgi nimesid, kaubamärke, kujundusi 

ega sümboleid kasutada ühelgi isikul, sealhulgas Kyäni Business Partner, ilma oma eelneva 

kirjaliku loata. Business Partners ei tohi pakkuda müügi või levitamise jaoks ühtegi ettevõtte 

ürituse ega kõne salvestust ilma Kyäni kirjaliku loata; samuti ei tohi Business Partners kopeerida 

müügiks ega isiklikuks kasutamiseks ühtegi ettevõtte poolt toodetud esitlust audio- või 

videosalvestuse kujul. 

p. Meedia ja meediapäringud: Business Partnersl ei ole lubatud vastata Kyänit või tema tooteid 

puudutavatele meediapäringutele, ega ka päringutele Kyäni kohta seoses nende sõltumatu Kyäni 

äriga. Kõik Kyänit mis tahes küsimuses puudutavad päringud mistahes meediakanali poolt tuleb 

koheselt edastada Kyäni avalike suhete osakonnale (Public Relations Department). See 
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regulatsioon on loodud tagamaks, et avalikkusele antakse õiget ja terviklikku informatsiooni, aga 

ka tagamaks korrektset avalikku imagot. 

q. Boonuste ostmine: "Boonuste ostmine" on: (a) isikutele või äriühingutele sponsoriks olemine, 

ilma et need isikud või äriühingud oleksid teadlikud sõltumatu Business Partners avalduse ja 

lepingu olemasolust ja/ või rakendaksid seda; (b) pettuse kaudu isiku või äriühingu 

sponsoreerimine või registreerimine Business Partner või Kliendina; (c) väljamõeldud isikute või 

äriühingute ("fantoomide") Business Partnersna või Klientidena sponsoreerimine või 

sponsoreerimise katse; või (d) krediitkaardi kasutamine Business Partners või Kliendi poolt või 

tema eest, kui Business Partner või Klient ei ole selle krediitkaardi kontovaldaja. Boonuste 

ostmist loetakse oluliseks sise-eeskirjade rikkumiseks ja see on rangelt ning absoluutselt 

keelatud. 

r. Majandusüksused: Äriühing, usaldusühing või trust (selles alapunktis edaspidi ühiselt 

“Majandusüksus”) võib teha avalduse Kyäni Business Partners saamiseks, esitades Kyänile oma 

asutamislepingu, ühingulepingu või trusti dokumendid (edapidi ühiselt nimetatud “Üksuse 

dokumendid”) koos korrektselt täidetud Majandusüksuse registreerimisvormiga. If a Business 

Partner is sponsored online, the Entity Documents and Business Entity Registration form must be 

submitted to Kyäni within 30 days of online sponsoring. Kyäni äritegevuse vormi võib sama 

sponsori alluvuses muuta füüsilisest isikust äriühinguks, usaldusühinguks või trustiks, või ühest 

äriühingu liigist teiseks, aga selle protsessi käigus tuleb järgida asjakohaseid omandivormi 

muutmise nõudeid.The Business Entity Registration form must be signed by all of the 

shareholders, partners or trustees. Members of the entity are jointly and severally liable for any 

indebtedness or other obligation to Kyäni.Majandusüksuse muudatusi ei või kasutada 

genealoogia muutmise ega omandivormi muutmise reeglitest mööda hiilimiseks. 

s. Muudatused Kyäni äritegevuses: Iga Business Partner peab koheselt teavitama Kyänit kõigist 

muudatustest tema andmetes, mis on kajastatud tema Business Partners avaldusel ja lepingul, 

esitades kirjaliku taotluse, õigete andmetega korrektselt täidetud Business Partners avalduse ja 

lepingu ja asjakohased tõendusdokumendid. 

t. Muudatused genealoogias: Et kaitsta ülesehitatud turundusvõrgustikke lagunemise eest ja 

seista hea kõigi Business Partners suure tööga saavutatu eest, on Kyäni tungivalt genealoogia 

muudatuste tegemiste vastu. Genealoogiapuude ning struktuuri terviklikkuse säilitamine avaldab 

iga Business Partners ja turundusvõrgustiku edule olulist mõju. Sellest tulenevalt lubatakse Kyäni 

äri üleviimist ühe sponsori alt teise alla väga harvadel juhtudel. 

Genealoogia muutmise taotlused tuleb esitada kirjalikult Business Partners teenindamise 

osakonnale ja need peavad sisaldama üleviimise põhjendust. Üleviimisi võetakse kaalumisele 

ainult järgneval kahel (2) juhul: 

i. Petturlusele ärgitamise või ebaeetilise sponsorluse korral võib Business Partner taotleda 

enda üleviimist teise organisatsiooni koos kogu oma turundusvõrgustikuga tervikuna. 

Kõiki üleviimise taotlusi, mis on põhjustatud pettuse ilmingutega sponsortegevusest, 

hinnatakse ükshaaval juhtumipõhiselt. 

ii. Üleviimist sooviv Business Partner peab esitama korrektselt täidetud Genealoogi 

muutmise vormi, mis sisaldab kõigi asjassepuutuvate ülaliini Business Partners kirjalikke 

kooskõlastusi. Kui mõni ülaliini Business Partner ei vasta taotlusele kolmekümne päeva 

jooksul, loetakse vastamata jätmine üleviimise ettepanekuga nõustumiseks. Genealoogia 
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muutmine on lubatud ainult esimese 30 päeva jooksul alates liitumisest. Pärast 30 päeva 

möödumist ei ole muudatuste tegemine lubatud. Alaliini Business Partners paigutatakse 

ümber koos üleviidava Business Partner, kui taotluses ei ole määratletud teisiti. 

Üleviidavad Business Partners peavad võimaldama Kyänile taotluste töötlemiseks ja 

kontrollimiseks kolmkümmend (30) päeva alates Genealoogia muutmise vormi laekumist 

Kyänile. Erandina ei nõuta Genealoogia muutmise vormi esitamist esimese 10 päeva 

jooksul. Sellel perioodil võib sponsor saata oma registreeritud e-postiaadressilt 

sooviavalduse aadressile Kyäni klienditeenidusele. Pärast esimese 10 päeva möödumist 

tuleb muudatuse taotlemiseks esitada täidetud vorm. 

Mis tahes ebakorrektse, eksitava, muudetud või petturliku dokumendi esitamine COG 

taotlemiseks võib põhjustada taotluse tagasilükkamise ja distsiplinaarmenetluse algatamise 

dokumendi esitanud Business Partners suhtes. 

u. Kooskõlastamata pretensioonid ja hagid 

1. Hüvitis: Business Partner vastutab täielikult kõigi oma suuliste ja kirjalike Kyäni toodete ja 

globaalse kompensatsiooniplaani kohta tehtud avalduste eest, mis ei ole sõnaselgelt 

võetud Kyäni ametlikest materjalidest. Business Partners kohustuvad tagama/tasuma 

hüvitist Kyänile ja Kyäni direktoritele, juhtidele, töötajatele ja agentidele ja hoiduma nende 

kahjustamisest mis tahes vastutusega, sealhulgas Kyäniga seotud kohtuotsused, 

tsiviiltrahvid, kahjuhüvitised, advokaaditasud, kohtukulud või äritegevuse kahjud, mis on 

põhjustatud Business Partners kooskõlastamata esindustegevusest või tegutsemisest. 

See säte jääb kehtima ka pärast Business Partnerpingu lõppemist. 

2. Väited toodete kohta: Kyäni poolt pakutavate toodete kohta ei tohi esitada ühtki väidet 

(sealhulgas isiklikke tunnistusi) terapeutiliste, tervistavate või kasulike omaduste kohta 

peale selliste väidete, mis sisalduvad müügi sihtriigile kehtivates Kyäni ametlikes 

materjalides. Konkreetsemalt ei tohi ükski Business Partner esitada ühtki väidet, et Kyäni 

tooted on kasulikud mistahes haiguste ravis, diagnoosimises, kergendamises või 

ärahoidmises. Niisuguseid avaldusi võidakse käsitleda meditsiiniliste või ravimialaste 

väidetena. Sellised väited on vastuolus Kyäni sise-eeskirjadega, aga lisaks sellele on ka 

potentsiaalselt ohtlikud ja võivad olla vastuolus erinevate riigiüleste, riiklike ja kohalike 

seadustega. 

3. Väited sissetulekute kohta: Oma entusiasmis olla sponsoriks uutele huvitatud Business 

Partnersle, tunnevad mõned Business Partners vahetevahel ahvatlust esitada 

sissetulekute kohta rohkem väiteid või esitleda tuluvõimalusi viisil, mis demonstreeriks 

võrkturunduse võimsust. Sellel on produktiivsust vähendav mõju, sest uued Business 

Partners võivad väga kiirelt pettuda, kui nende tulemused ei ole nii ulatuslikud või nii 

kiired kui teiste saavutatud tulemused. Kyänis usume kindlalt, et Kyäni tulupotentsiaal on 

piisavalt suurepärane, et olla väga aktraktiivne ka ilma teiste isikute teenistusi esitlemata. 

Enamgi veel, riiklikud ja kohalikud seadused reguleerivad sageli või isegi keelavad teatud 

väited teenistuse kohta ja võrkturundusega tegutsevate isikute tunnistuste kohta. Kuigi 

Business Partners võivad arvata, et teistele väljamaksete koopiate näitamine või 

omaenda teenistuse avalikustamine on kasulik, on sellisel lähenemisel juriidilised 

tagajärjed, mis võivad mõjuda negatiivselt nii Kyänile kui väiteid esitavale Business 

Partner, välja arvatud juhtudel, kui seadusega nõutud asjakohaseid avaldamisi tehakse 
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samaaegselt sissetuleku väidetega või teenistuse esitlemisega. Kuna Kyäni Business 

Partnersl ei ole vajalikku infot, et teha sissetuleku kohta käivaid väiteid kooskõlas 

juriidiliste nõuetega, ei tohi Business Partner Kyäni võimaluste või globaalse 

kompensatsiooniplaani esitlemisel või arutlemisel esitada potentsiaalsele Business 

Partner teenistusprojektsioone, väiteid sissetulekute kohta, ega avaldada oma Kyäni 

tulusid (sealhulgas näidata väljamakseid, väljamaksete koopiaid, pangaväljavõtteid ega 

maksukirjeid). Globaalse kompensatsiooniplaani toimimise selgitamiseks kasutatakse 

hüpoteetilisi teenistuse näiteid, ja kui need tuginevad ainult matemaatilistele 

projektsioonidele, võib neid potentsiaalsetele Business Partnersle näidata, eeldusel, et 

selliseid hüpoteetilisi näiteid kasutav Business Partner (1) teeb potentsiaalse(te)le 

Business Partners(te)le selgeks, et sellised tulud on hüpoteetilised; ja (2) annab igale 

potentsiaalsele Business Partner kehtiva koopia Kyäni ametlikust tulude avaldamise 

aruandest. 

4. Müügipunktid: Kyäni ei soosi absoluutselt oma toodete müümist isikliku kontakti kaudu. 

Selleks, et Kyäni kaubamärgi väärtust säilitada ja aidata tagada oma Business Partners 

baasile võrdset kohtlemist, ei tohi Business Partners ilma Ettevõtte eelneva kirjaliku loata 

teha väljapanekuid või müüa Kyäni tooteid või kirjalikke materjale mis tahes jaemüügi- või 

teenindusasutuses, välja arvatud siin loetletud tingimustel. Kyäni annab Business 

Partnersle loa nõustada ja müüa jaemüügi või teenindusasutustes eeldusel, et vastav 

asutus on: (1) iseseisev kohalikus omanduses jaemüügi asutus, mitte osa riiklikust, 

regionaalsest või osariigi ketist; või (2) tervishoiu valdkonnas tegutseja kontor. Kyäni 

annab Business Partnersle loa nõustada ja teostada kaubanduslikku müüki Ettevõtte 

eelneva kirjaliku kooskõlastuse alusel. Käesolevates sise-eeskirjades tähendab termin 

"kaubanduslik müük" järgmistele tingimustele vastavat müüki: (a) Kyäni toodete müük, 

mis on võrdne või ületab 800 EUR ühe tellimuse kohta; ja (b) müüakse kolmandale 

osapoolele, kes kavatseb müüa tooteid edasi lõpptarbijale. 

5. Messid, ekspositsioonid ja muud müügifoorumid: Business Partners võivad messidel ja 

professionaalsetel ekspositsioonidel teha Kyäni toodetest väljapanekuid ja/või neid müüa. 

Enne ürituse korraldajale sissemakse tegemist peavad Business Partners võtma 

tinglikuks kooskõlastamiseks kirjalikult ühendust Business Partners teenindamise 

osakonnaga, kuna Kyäni poliitika on anda luba osalemiseks ainult ühele Kyäni ärile 

ürituse kohta. Lõplik kinnitus antakse esimesele Business Partner, kes esitab ürituse 

ametliku reklaami, koopia lepingust, mis on allkirjastatud nii Business Partners kui ürituse 

korraldaja poolt, ja kviitungi sissemakse tegemise kohta esitluspinna eest. Luba antakse 

ainult konkreetse ürituse kohta. Mis tahes taotlused osaleda tulevastel üritustel tuleb 

uuesti Business Partners teenindusosakonnale esitada. Oma väärtusliku kaubamärgi 

kaitsmiseks jätab Kyäni endale õiguse keelduda loa andmisest osalemaks mis tahes 

üritusel, mida ta ei pea sobilikuks turuks oma toodete või Kyäni võimaluste reklaamimisel. 

Luba ei anta osalemiseks odava kauba turgudel, kodustel väljamüükidel, täikadel ega 

taluturgudel, kuna need üritused ei ole vastavuses professionaalse imagoga, mida Kyäni 

soovib kujutada. 

6. Ei kiskjalikule hinnakujundusele: Kõik Kyäni toodete müügid Business Partners poolt 

peavad toimuma avaldatud Business Partners hulgimüügi hinnaga, mis on müügi päeval 

näidatud Kyäni veebilehel. 
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v. Huvide konflikt 

1. Müügiedendusega mittetegelemine: Kyäni Business Partners võivad soovi korral osaleda 

teistes otsemüügi või võrkturunduse või mitmetasandilise turunduse ettevõtmistes 

(edaspidi üheskoos "võrkturundus"), mis on seotud teiste toodetega. Kuid kui Business 

Partner soovib osaleda teise võrkturunduse ärivõimaluses, siis huvide ja lojaalsuse 

konflikti vältimiseks on Business Partnersl keelatud Kooskõlastamata värbamine 

(Unauthorized Recruiting), mis tähendab järgmist: 

Selle lepingu kehtivusaja jooksul mis tahes tegelik või üritatud Kyäni Klientide või 

Business Partners värbamine või sponsoreerimine teistesse võrkturunduse 

äriettevõtmistesse, ükskõik kas otseselt või kaudselt. Selle alla kuulub, aga mitte ainult, 

teiste võrkturunduse äriettevõtmiste esitlemine või esitlusele kaasaaitamine mis tahes 

Kyäni Kliendile või Business Partner, või kaudselt või selgesõnaliselt mis tahes Kyäni 

Kliendi või Business Partners julgustamine teiste äriettevõtmistega ühinema. Kuna 

Business Partners tegutsemisel kahes võrkturunduse programmis on äärmiselt suur 

tõenäosus konfliktide tekkeks, lasub Business Partner kohustus välja selgitada, kas 

huviline on Kyäni Klient või Business Partner enne huvilise värbamist või sponsoreerimist 

teise võrkturunduse äriettevõtmisesse; 

Kuue kuu pikkuse perioodi jooksul pärast Business Partners Lepingu lõpetamist ei tohi 

endine Business Partner värvata ühtegi Kyäni Business Partner ega Klienti teise 

võrkturunduse programmi; 

Teiste võrkturundusfirmade mis tahes kirjalike materjalide, salvestuste või mis tahes 

kampaaniate materjalide tootmine või pakkumine, mida kasutab kas Business Partner või 

mõni kolmas isik Kyäni Klientide või Business Partners värbamiseks sellesse 

äriettevõtmisesse; 

Mis tahes konkureerivate mitte-Kyäni toodete müümine, müügiks pakkumine või 

reklaamimine Kyäni Klientidele või Business Partnersle. Konkureerivaks peetakse mis 

tahes toodet, mis kuulub samasse üldkategooriasse kui mõni Kyäni toode; näiteks: mis 

tahes toidulisand, mis kuulub Kyäni toidulisanditega samasse üldkategooriasse ja on 

seetõttu konkureeriv toode, vaatamata erinevustele hinnas, kvaliteedis, koostisosades või 

toitainete sisalduses; 

Kyäni toodete pakkumine või Kyäni globaalse kompensatsiooniplaani reklaamimine koos 

mis tahes mitte-Kyäni toodetega, äriplaaniga, võimalusega või stiimuliga; või 

Mitte-Kyäni toodete, äriplaani, võimaluse või stiimuli pakkumine mis tahes Kyäni 

koosolekul, seminaril, avamisel, konverentsil või muul Kyäni üritusel, või kohe sellise 

ürituse järel. 

2. Alaliini aktiivsusraportid: Alaliini aktiivsusraportid on Business Partner saadaval 

ligipääsuks ja vaatamiseks Kyäni ametlikul veebilehel. Ligipääs online Alaliini 

aktiivsusraportile on kaitstud salasõnaga. Kõik alaliini aktiivsusraportid ja nendes sisalduv 

informatsioon on konfidentsiaalsed ja sisaldavad avalikustamisele mittekuuluvat 
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informatsiooni ja ärisaladusi, mis kuuluvad Kyänile. Alaliini aktiivsusraporteid jagatakse 

Business Partnersga kõige rangema konfidentsiaalsusega ja need on Business 

Partnersle avalikuks tehtud ainueesmärgiga aidata Business Partners töös nende alaliini 

organisatsioonidega nende Kyäni äritegevuse arendamiseks. Business Partners peaksid 

kasutama oma Alaliini aktiivsusraporteid oma alaliini Business Partners abistamiseks, 

motiveerimiseks ja koolitamiseks. Business Partner ja Kyäni nõustuvad, et 

konfidentsiaalsus- ja avalikustamise keelu lepingu mõistes ei teeks Kyäni Alaliini 

aktiivsusraporteid Business Partner kättesaadavaks. Business Partner kohustub enda 

nimel või mis tahes teise isiku, täisühingu, seltsi, äriühingu või muu üksuse nimel: 

i. mitte avaldama ei otseselt ega kaudselt mis tahes Alaliini aktiivsusraportis 

sisalduvat informatsiooni mis tahes kolmandale osapoolele; 

ii. mitte avaldama ei otseselt ega kaudselt oma Alaliini aktiivsusraporti salasõna 

ega muud kasutaja ligipääsu koodi; 

iii. mitte kasutama seda informatsiooni Kyäniga konkureerimiseks või mis tahes 

muul eesmärgil peale oma Kyäni äritegevuse edendamise; 

iv. mitte värbama ega nõustama ühtegi Kyäni Business Partner või Klienti, kes on 

mis tahes raportis nimetatud, või mis tahes muul moel püüdma Kyäni mis tahes 

Business Partner või Püsiklienti mõjutada või ärgitada nende ärisuhet Kyäniga 

muutma; või 

v. mitte kasutama või avaldama mis tahes isikule, äriühingule või muule ühingule 

mis tahes Alaliini aktiivsusraportis sisalduvat mis tahes informatsiooni. 

Ettevõtte nõudmisel kohustub iga praegune või endine Business Partner tagastama 

Ettevõttele Alaliini aktiivsusraportite originaalid ja kõik koopiad. 

w. Teiste otsemüüjate sihtgrupiks võtmine: Kyäni ei soosi Business Partners spetsiaalset või 

meelega mõne muu otsemüügifirma müügimeeskonna sihikule võtmist Kyäni toodete müümiseks 

või Kyäni Business Partnersks saamiseks, samuti ei soosi Kyäni Business Partners poolt teise 

otsemüügifirma müügijõudude nõustamist või ahvatlemist oma lepingu tingimusi selle teise 

firmaga rikkuma. Kui Business Partners tegelevad sellise tegevusega, lasub neil risk, et teine 

otsemüügifirma kaebab nad kohtusse. Kui Business Partners vastu algatatakse mis tahes 

kohtuhagi, arbitraažinõue või vahendus, mis tõendab tema tegutsemist oma müügijõudude või 

Klientide ebakorrektses värbamistegevuses, ei kata Kyäni Business Partners mingeid 

kaitsekulusid ega juriidilisi tasusid, samuti ei kompenseeri Kyäni Business Partner mis tahes 

kohtuotsuseid, auhindu või leppeid. 

x. Ristvärbamine: Rangelt on keelatud nii tegelik ristvärbamine kui ristvärbamise katse. 

Ristvärbamiseks nimetatakse isiku või äriühingu nõustamist, registreerimist või sponsoreerimist, 

kui tal juba on Kyäni juures kehtiv Kliendi või Business Partners Leping teises sponsorlusliinis, või 

kellel on selline leping olnud eelneva kaheteistkümne kalendrikuu jooksul. Abikaasa või sugulaste 

nime, kaubamärkide, ärinimede, aktsiaseltside, osaühingute, usaldusühingute, föderaalsete ID 

numbrite või väljamõeldud ID numbrite kasutamine sellest poliitikast möödahiilimiseks on 

keelatud. Business Partners ei tohi teisi Kyäni Business Partners alandada, häbistada ega 

laimata, üritades teist Business Partner ahvatleda esimese Business Partners 

turundusorganisatsiooni osaks saama. 
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Kui ristvärbamise juhtum avastatakse, tuleb sellest kohe Ettevõttele teada anda. Kyäni võib 

algatada distsiplinaarmenetluse selle Business Partners vastu, kes vahetas organisatsioone 

ja/või nende Business Partners vastu, kes ristvärbamist julgustasid või selles osalesid. Samuti 

võib Kyäni rikkumise teostanud Business Partners alaliinist osa või kõik viia üle tema esialgsesse 

alaliini, kui Ettevõte peab seda õiglaseks ja teostatavaks. Sellegipoolest ei ole Kyänil kohustust 

ristvärvatud Business Partners alaliini organisatsiooni üleviimiseks ja selle organisatsiooni lõplik 

paigutus toimub Kyäni äranägemisel. Business Partners loobuvad kõigist nõuetest ja 

tegutsemisalustest Kyäni vastu, mis tekivad otseselt või seoses ristvärvatud Business Partners 

alaliini organisatsiooni paigutamisega. 

y. Vead või küsimused: Kui Business Partner on küsimusi komisjonitasude, boonuste, alaliini 

aktiivsusraporti või tasude osas või ta usub, et nendes esineb vigu, peab Business Partner Kyänit 

kirjalikult teavitama 60 päeva jooksul alates arvatavast vea või intsidendi tekkimisest. Kyäni ei ole 

vastutav ühegi vea, tegematajätmise või probleemide eest, millest ei raporteerita 60 päeva 

jooksul. 

z. Üleliigsete varude soetamine on keelatud: Business Partnersl ei ole kohustust hoida toodete 

või müügitoetusmaterjalide varusid. Business Partners, kes seda teevad, võivad leida, et 

jaemüükide teostamine ja turundusorganisatsiooni ülesehitamine on mõnevõrra lihtsam tänu 

lühemale reageerimisajale Kliendi tellimuste täitmisel või uue Business Partners vajaduste 

täitmiseks. Iga Business Partner peab nendes asjades otsuse tegema. Kindlustamaks, et 

Business Partners ei ole üle koormatud üleliigsete varudega, mida nad ei suuda müüa, võib 

sellised varud tagastada Kyänile vastavalt Business Partners tegevuse lõpetamisele tulenevalt 

siinkirjeldatud tingimustest. 

Kyäni keelab rangelt ebamõistlikutes kogustes toodete soetamise, eesmärgiga kvalifitseeruda 

komisjonitasudele, boonustele või edenemisele Kyäni globaalses kompensatsiooniplaanis.  

Business Partners ei tohi soetada rohkem varusid kui nad suudavad mõistlikul moel müüa või 

tarbida ühe kuu jooksul ning nad ei tohi julgustada ka teisi nii tegema. Business Partnersl on 

keelatud soetada tooteid rohkem kui 800 EUR eest kuus, välja arvatud juhul, kui nad tõendavad 

Kyänile, et neil on sellest summast rohkem pooleliolevaid jaemüügi tellimusi või annavad Kyänile 

muu kirjaliku põhjenduse, miks selline ost on vajalik. 

aa. Valitsuse kooskõlastus või heakskiit: Kohalikud ega riiklikud valitsusasutused ei tegele mis 

tahes otsemüügi või võrkturunduse firmade või programmide kooskõlastamise ega 

heakskiitmisega. Seetõttu ei ole Business Partnersl lubatud teatada ega mõista anda, et Kyäni 

või selle globaalne kompensatsiooniplaan on “kooskõlastatud”, “heaks kiidetud” või muul moel 

lubatud mis tahes valitsusasutuse või -ametniku poolt.. 

bb.   Isikutunnistus: Kõigil Business Partnersl on kohustus esitada mis tahes nõutud isikutunnistuse, 

maksu- või riiklik ID number Business Partners Avaldusel ja Lepingul või sellega koos. 

Registreerumisel annab Ettevõte Business Partner unikaalse Business Partners ID numbri, mille 

alusel tema isik tuvastatakse.  Seda numbrit kasutataks tellimuste esitamisel ja komisjonitasude 

ning boonuste jälgimisel. 

cc.  Tulumaksud: Igal aastal väljastab Kyäni sellised maksu- ja informatsioonivormid, mida seaduse 

kohaselt nõutakse asjakohastele valitsusasutustele või -agentuuridele esitamiseks. Iga Business 

Partner vastutab kõigi maksude tasumise eest sõltumatu Business Partner tegutsemisel saadud 

mis tahes sissetulekutelt. 
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dd.  Sõltumatu töövõtja staatus: Business Partners on sõltumatud töövõtjad. Kyäni ja tema 

Business Partners vahelised lepingud ei tekita Ettevõtte ja Business Partners vahel 

tööandja/töötaja suhet, agendisuhet, partnerlussuhet ega ühisettevõtet, samuti ei hõlma see suhe 

frantsiisi ostu ega ärivõimaluse ostu. Business Partner ei ole volitusi (ei selgesõnaliselt 

väljendatud ega vihjatud) siduda Ettevõtet mis tahes kohustustega. Iga Business Partner 

määratleb omaenda eesmärgid, tööajad ja müügimeetodid ning muud viisid Business Partners 

iseseisva äritegevusega tegelemiseks, välja arvatud Business Partners lepingulistest 

kohustustest ja asjassepuutuvatest seadustest tulenevad piirangud. 

Kyäni nimetus ja muud Kyäni poolt kasutusele võetud nimetused on Kyänile kuuluvad 

kaubanimed, kaubamärgid ja teenuste kaubamärgid. Need kaubamärgid on iseenesest Kyänile 

suure väärtusega ja antakse Business Partnersle kasutada ainult selgete volituste alusel. Kyäni 

nimetuse kasutamine mis tahes ühikutel, mis ei ole Ettevõtte poolt toodetud, on keelatud, välja 

arvatud järgmistel juhtudel: 

Business Partners nimi Sõltumatu Kyäni Business Partner 

Kõik Business Partners võivad end oma nime all telefonikataloogide valgetel või kollastel 

lehekülgedel kirja panna "Sõltumatu Kyäni Business Partner”. Ükski Business Partner ei tohi 

panna telefonikataloogi reklaame, kasutades Kyäni nime või logo. Business Partners ei tohi 

telefonile vastata sõnadega “Kyäni" või mis tahes muul moel, mis juhiks helistaja arvamusele, et 

ta on helistanud Kyäni ametlikesse kontoritesse. 

ee.  Äripüüdluste kindlustuskate: Kyäni ei taga kindlustuskatet sinu iseseisvale äritegevusele. 

Business Partners võivad korraldada oma äritegevuse kindlustamise nagu nad vajalikuks peavad. 

ff.   Tootevastutuse kate: Kyäni tagab kindlustuse Ettevõtte ja Business Partners kaitsmiseks 

tootevastutuse nõuete vastu läbi "Müüja kinnituse”, mille kate laieneb sõltumatutele Business 

Partnersle nii kaua kuni nad tegelevad Kyäni toodete turustamisega kooskõlas Ettevõtte Sise-

eeskirjadega ja kohalduvate seaduste ja regulatsioonidega. Kyäni tootevastutuse poliis ei laiene 

selliste nõuete või tegevuste katteks, mis tekivad Business Partners väärkäitumise tulemusel 

toodete turustamisel, ega muudele riskifaktoritele, mida Business Partners iseseisvas 

äritegevuses võib ette tulla. 

gg. Rahvusvaheline turundus: Business Partnersl on volitus müüa Kyäni tooteid ja registreerida 

Kliente või sponsoreerida Business Partners ainult nendes riikides, milles Kyänil on volitused 

äritegevuse pidamiseks, vastavalt teavitustele Ettevõtte ametlikus kirjanduses. Riikides, kus 

Kyänil on volitused müügi- ja Business Partners tegevuseks, kohustuvad Business Partners 

järgima Kyäni poolt selles konkreetses riigis kehtestatud reegleid. Need reeglid võivad olla riigiti 

erinevad ja Business Partnersl on kohustus olla teadlik selles riigis rakenduvatest reeglitest, nagu 

ka nende asukohtade reeglitest, kus nad kavatsevad äriga tegelema hakata. Riigispetsiifilist 

informatsiooni avaldatakse aeg-ajalt käesolevate sise-eeskirjade riigipõhises lisas. 

hh.  Vastavus seadustele, määrustele ja eetilistele standarditele: Paljudel kogukondadel on 

teatavad kodu-põhiseid ärisid reguleerivad seadused. Enamusel juhtudest ei kohaldu need 

korraldused Business Partnersle nende äritegevuse olemuse tõttu. Sellegipoolest peavad 

Business Partners alluma sellistele seadustele, mis nendele kohalduvad. Kui valitsusametnik või -

asutus teavitab Business Partner, et temale rakendub mõni määrus, peab Business Partner 
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viisakalt ja koostööaltilt vastama; mõningatel asjakohastel juhtudel on Business Partner 

soovitatav saata määruse koopia Kyäni vastavusosakonnale (Compliance Department). 

Business Partner kohustub tegutsema vastavuses Euroopa otsemüügi koodeksiga kõigis 

tehingutes tarbijatega. 

ii. Alaealised: Kyäni Business Partner ei või olla ükski isik, keda käsitletakse oma koduriigis või 

osariigis alaealisena. Business Partners ei tohi olla sponsoriks alaealistele ega värvata neid 

Kyäni programmi. 

jj. Leibkonna liikmete või seotud isikute tegevused: Kui mõni Business Partners leibkonna liige 

tegeleb mis tahes tegevusega, mis Business Partners sama tegutsemise korral oleks vastuolus 

Lepingu mis tahes sättega, loetakse selline tegevus Business Partners poolseks rikkumiseks ja 

Kyäni võib algatada Business Partners vastu distsiplinaarmenetluse. Niisamuti, kui mis tahes isik, 

kes on mis tahes moel seotud aktsiaseltsi, osaühingu, usaldusühingu või muu äriühinguga 

(üheskoos nimetatud "seotud isik") rikub Lepingut, loetakse selline tegevus (sellised tegevused) 

äriühingu poolseks rikkumiseks ja Kyäni võib algatada äriühingu vastu distsiplinaarmenetluse. 

kk.  Ümberpakendamine ja ümbersildistamine on keelatud: Business Partners ei tohi ühtegi Kyäni 

toodet, informatsiooni, materjale ega programme ümberpakendada, ümbersildistada, uuesti täita 

ega silte muuta ükskõik mis moel. Kyäni tooteid tuleb müüa ainult nende orinigaalmahutites: 

ümbersildistamine või ümberpakendamine võib tuua Business Partnersle kriminaal- või 

tsiviilvastutuse, eriti juhul, kui kahju tekitatakse varale või teisele isikule. 

ll.  Andmete päringud: Kui Business Partner esitab palve saada koopiaid arvetest, avaldustest, 

alaliini aktiivsusraportitest või muudest säilitatavatest andmetest, tuleb tal tasuda 0.80 EUR iga 

koopia ühe lehe kohta, et katta postituskulusid ja andmete väljaotsimiseks ning koopiate 

tegemiseks kuluvat aega. 

mm. Kyäni äri müümine, üleviimine või loovutamine: Kuigi Kyäni äri on eraomandusse kuuluv ja 

sõltumatult tegutsev äri, kohalduvad Kyäni äri müügile, üleviimisele ja loovutamisele teatud 

piirangud. Kui Business Partner soovib oma Kyäni äri müüa või üle viia, tuleb olla vastavuses 

järgmiste tingimustega: 

1. Alati tuleb tagada olemasoleva sponsorliini kaitse, et Kyäni äri jätkaks tegutsemist samas 

sponsorliinis. 

2. Kõigile sellistele tehingutele kohaldub administreerimistasu summas 200 EUR. 

3. Enne müügi-, üleviimise või loovutamise tehingu lõpetamist ja Kyäni poolt kinnitamist 

tuleb likvideerida kõik kohustused, mis müüval Business Partner Kyäni ees on. 

4. Selleks, et Kyäni äri müüa, üle viia või loovutada, peab müügikavatsusega Business 

Partner olema heas seisus ja ei tohi esineda rikkumisi Lepingu ühegi sätte vastu. 

Kyäni võib ühepoolselt oma äranägemise järgi otsustada kõigi müügitehingute heakskiitmise või 

tagasilükkamise üle. 

5. Pärast ostu-müügilepingu täielikku täitmist ja uue Business Partnerpingu koostamist 

peavad osapooled esitama nendesamade lepingute koopiad Kyäni Business Partners 

teenindamisosakonnale (Services Department) ülevaatamiseks ja kinnitamiseks. Kyäni 

jätab endale õiguse nõuda täiendavat dokumentatsiooni, mis võib olla vajalik ostja ja 

müüja vahelise tehingu analüüsimiseks. Kyäni Business Partners teenindamisosakond 
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otsustab omal äranägemisel müügi, üleviimise või loovutamise kinnitamise või 

tagasilükkamise 30 päeva jooksul alates kõigi vajalike dokumentide saamise osapooltelt. 

6. Kui uus omanik on äriühing, usaldusühing või trust või mõni muu majandusüksuse vorm, 

tuleb Kyänile esitada asutamisleping, ühinguleping või trusti dokumendid koos 

majandusüksuse registreerimist tõendava väljavõttega riiklikust registrist ning alles 

seejärel alustatab Kyäni menetlust muudatuse kaalumiseks või kooskõlastamiseks. 

7. Omandivormi muutmist ei või kasutada genealoogia muutmise reeglitest mööda 

hiilimiseks. 

 

Kui osapooltel ei õnnestu tehingu jaoks Kyäni heaksiitu saada, võib üleviimine Kyäni valikul ära 

jääda. Kui Kyäni kooskõlastab üleandmise, võtab olemasoleva Kyäni äri omandaja üle müüva 

Business Partners kohustused ja positsiooni. Oma Kyäni äri müünud Business Partner ei ole 

õigust uuesti Kyäni Business Partners kandideerida vähemalt kaheteistkümne kalendrikuu jooksul 

arvates müügihetkest. Kyäni äri müümise või üleandmise tehing ei too automaatselt kaasa ühtegi 

paigutuse ega sponsori muutust. 

nn. Kyäni äri lahutamine: Kyäni Business Partners tegelevad oma Kyäni äris abikaasadena, 

partnerlussuhete kaudu, äriühingute või usaldusühingutena. Juhtudel, kui abielu lõpeb 

abielulahutusega, või täisühing, äriühing või trustfond (kolm viimast üheskoos siin nimetatud kui 

“üksused”) laguneb, tuleb teha korraldusi, millega kindlustatakse, et mis tahes abielulahutus või 

äri jagamine teostataks viisil, mis ei mõjutaks ebasoodsalt sponsori ülaliini ega alaliini äride 

huvisid ega sissetulekuid. Kui lahutavatel osapooltel ei õnnestu tagada teiste Business Partners 

ja Ettevõtte parimaid huvisid, lõpetab Kyäni ühepoolselt Business Partnerpingu. 

Abielulahutuse või üksuse jagamise viiteaja jooksul peavad osapooled rakendama üht 

järgnevatest tegutsemismeetoditest: 

1. Üks osapooltest võib teis(t)e nõusolekul juhtida Kyäni äri, kui tagasiastuv abikaasa, 

aktsionärid, partnerid või usaldusisikud annavad Kyänile volituse teha tehinguid otse ja 

ainuisikuliselt teise abikaasa või mitte-tagasiastuva aktsionäri, partneri või 

usaldusisikuga. 

2. Osapooled võivad jätkata ühist tegutsemist Kyäni äris, millisel juhul kõik Kyäni poolt 

makstavad tasud makstakse Business Partners ühisele nimele või üksuse nimele ning 

osapooled võivad selle jagamise üle otsustada iseseisvalt omavahel. 

3. Kui osapooled ei suuda omavahel kokkuleppele jõuda, kuidas äritegevust abielulahutuse 

või üksuse jagamise viiteaja jooksul jaotada, käsitleb Ettevõtte seda äri vastavalt status 

quo'le, mis eksisteeris enne abielulahutuse sisseandmist või üksuse jagamise algatamist. 

 

Mitte mingil juhul ei tohi jagada lahutavate abikaasade või jagatava äri alaliini organisatsiooni. 

Niisamuti ei jaga Kyäni mitte mingil juhul komisjonitasusid ja boonuseväljamakseid lahutavate 

abikaasade vahel ega jagatava üksuse liikmete vahel. Kyäni tunnistab ainult ühte alaliini 

organisatsiooni ja väljastab ainult ühe komisjonitasu väljamakse ühe Kyäni äri kohta ühes 

komisjonitasu tsüklis. Komisjonitasude väljamaksed tehakse alati samale isikule või üksusele. 

Juhul, kui lahutavad või jagunevad osapooled ei ole suutelised lahendama vaidlust 

komisjonitasude ja äriomanduse üleminekust, lõpetatakse Business Partnerping vastu nende 

tahtmist. 

Kui endine abikaasa või endine üksusega seotud isik on oma varasemast Kyäni ärist tulenevatest 

õigustest täielikult loobunud, on ta seejärel vaba olema sponsoriks mis tahes sponsori all oma 
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valiku kohaselt, kui ta on täitnud siinkirjeldatud ooteperioodi nõuded. Sellisel juhul ei ole endisel 

abikaasal või partneril siiski õigust mis tahes Business Partnersle oma endises organisatsioonis 

ega mis tahes varasemale jaemüügi kliendile. Nad peavad oma uue äri üles ehitama samamoodi 

nagu kõik uued Business Partners. 

oo.  Sponsoreerimine: Kõik heas seisus aktiivsed Business Partners võivad olla teistele Kyänis 

sponsoriks ja neid Kyänisse registreerida. Igal huvitatud Kliendil või Business Partner on ülim 

õigus ise omale sponsor valida. Kui kaks Business Partner avaldavad soovi olla sponsoriks ühele 

ja samale uuele Business Partner või Kliendile, käsitleb Ettevõte esimesena saadud avaldust 

kontrollimehhanismina. Lisaks sellele jätab Kyäni endale õiguse keelduda registreerimisest 

riikides või territooriumidel, kus Ettevõte ei ole ametlikult avatud. 

pp.  “Virnastamine”: Termin "virnastamine" hõlmab: (a) suutmatust edastada Kyänile Sõltumatu 

Business Partners avaldust ja lepingut või selle kinnipidamist kauem kui 72 tundi alates selle 

sõlmimisest; (b) Sõltumatu Business Partnerpingu paigutamist või manipulatsiooni, eesmärgiga 

maksimeerida Kyäni globaalsest kompensatsiooniplaanist tulenevaid tasusid; või (c) finantsilise 

abi pakkumist uutele Business Partnersle, eesmärgiga maksimeerida Kyäni globaalsest 

kompensatsiooniplaanist tulenevaid tasusid. “Virnastamine” loetakse käesolevate sise-eeskirjade 

oluliseks rikkumiseks ja see on rangelt ja absoluutselt keelatud. 

qq.  Pärimine: Iseseisva Business Partners surma korral võib tema äri liikuda tema pärijatele. 

Ettevõttele tuleb esitada asjakohane juriidiline dokumentatsioon vastavalt kohalikele seadustele, 

et kinnitada üleandmise õigsust. Sellest tulenevalt peaks Business Partner konsulteerima 

juristiga, kes aitaks tal koostada oma testamenti või muid kohaliku seaduse järgi nõutavaid 

käsundidokumente. Kui Kyäni äri antakse üle testamendi või muu käsundiprotsessi alusel 

kooskõlas vastavalt kohaliku seaduse nõuetele, omandab kasusaaja õiguse saada kõiki lahkunud 

Business Partners turundusorganisatsiooni boonuseid ja komisjonitasusid, eeldusel et on täidetud 

järgmised tingimused. Pärija(d) peab(peavad): 

1. Sõlmima uue Business Partnerpingu; 

2. Tegutsema kooskõlas Lepingu tingimuste ja sätetega; ning 

3. Vastama kõigile lahkunud Business Partners staatuse kvalifikatsiooninõuetele. 

Selles sektsioonis kirjeldatud üleviidud Kyäni äri boonuste ja komisjonitasude väljamaksed 

makstakse pärijatele ühiselt ühe väljamaksena. Pärijad peavad edastama Kyänile detailsed 

andmed selle kohta, kuhu kõik boonuste ja komisjonitasude väljamaksed saadetakse. Kui äri 

pärandatakse mitmele pärijale ühiselt, peavad pärijad moodustama Business Partnersgevuseks 

äriühingu. 

rr.  Üleminek Business Partners töövõimetuse korral: Töövõimetuse tõttu Kyäni äri ülemineku 

jõustamiseks peab ülevõtja edastama Kyänile järgmised dokumendid: (1) hooldajaks või 

usaldusisikuks määramise notariseeritud koopia; (2) kohtuotsuse või muu kohaliku seaduse 

nõudmisel koostatud dokumendi, mis annab ülevõtjale õiguse Kyäni äri administreerida, 

notariseeritud koopia; ja (3) usaldusisiku poolt täidetud Business Partnerping. 
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4. BUSINESS PARTNERS KOHUSTUSED 

a. Muutused kontaktandmetes: Toodete ja abimaterjalide õigeaegse kättesaamise ja 

komisjonitasude õigeaegsete väljamaksete tagamiseks on ülimalt tähtis, et Kyäni andmed oleksid 

jooksvalt õiged. Business Partnersl on kohustus jälgida, et kõik aadressid (sealhulgas e-posti 

aadressid) ja telefoninumbrid oleksid kehtivad. Seda saab teha Business Partners veebikontoris 

või alternatiivina edastada korrektuurid vastavalt vajadusele klienditeenindusele. Tellimuste 

korrektse kättetoimetamise garanteerimiseks peavad kõik muudatused olema sisse viidud mitte 

hiljem kui kaks nädalat enne aadressi või telefoninumbri muudatuse jõustumise kuupäeva. 

b. Pidevad koolitused: Et olla Kyäni võimalust kasutades edukas, peab iga Business Partner, kes 

on sponsoriks mõnele teisele Kyäniga liituvale Business Partner, pakkuma heatahtlikku abi ja 

koolitust, millega tagada oma alaliini korrektne tegutsemine tema Kyäni äris. Business Partners 

peaksid olema oma alaliini organisatsiooni Business Partnersga pidevas kontaktis ja suhtluses. 

Selliste kontaktide ja suhtluse näited on, aga mitte ainult: uudiskirjad, kirjalik suhtlus, isiklikud 

kohtumised, telefonikontaktid, häälpost, elektrooniline post ja alaliini Business Partners 

kaasamine Kyäni koosolekutele, koolitussessioonidele ja muudele üritustele. Ülaliini Business 

Partners peaksid kas püüdma uusi Business Partners motiveerida ja koolitada Kyäni toodete 

tundmises, efektiivsetes müügitehnikates, Kyäni globaalse kompensatsiooni plaani osas, 

tegutsemises Ettevõtte sise-eeskirjadega kooskõlas ning vastavalt kohalikele seadustele. 

Business Partners peavad jälgima oma alaliini organisatsiooni Business Partners, tagamaks, et 

alaliini Business Partners ei esita ebaõigeid toote- või ärinõudeid ega käituks mis tahes 

ebaseaduslikul või sobimatul moel. Kyäni nõudmisel peab iga Business Partner olema võimeline 

esitama dokumentaalseid tõendusmaterjale oma sponsorikohustuste pidevast täitmisest. 

c. Pidevad müügikohustused: Vaatamata oma sponsoriks olemise aktiivsustasemele, tunnevad 

edukad Business Partners pidevat kohustust jätkata isiklikku müügitegevust uute Klientide 

põlvkonna kaudu ja oma olemasolevate Klientide teenindamise kaudu. 

d. Halvustamisest hoidumine: Kyäni tahab pakkuda oma sõltumatutele Business Partnersle 

valdkonna parimaid tooteid, kompensatsiooniplaani ja teenust. Sellest tulenevalt on konstruktiivne 

kriitika ja kommentaarid teretulnud ja need tuleks esitada kirjalikult Business Partners 

teenindamisosakonnale. Pea meeles, et sinu parimaks teenindamiseks peame sinult tagasisidet 

saama! Kyäni tervitab konstruktiivset tagasisidet, kuid negatiivsed kommentaarid ja märkused, 

mida Business Partner oma töö käigus Ettevõtte, tema toodete või kompensatsiooniplaani kohta 

teeb, ei teeni muud eesmärki kui süstida kibestumist teiste Kyäni Business Partners entusiasmi. 

Niisamuti põhjustab konkurentide “pilkamine” negatiivse keskkonna, mis halvendab valdkonda 

sellisel moel, mis võib lõppude lõpuks kahjustada ka Kyänit. Sel põhjusel ning oma alaliinile hea 

eeskuju andmiseks ei tohiks Business Partners halvustada Ettevõtet ja selle tooteid ega ka 

konkurente ja nende tooteid. Kyäni jätab endale õiguse astuda samme Business Partners suhtes, 

kelle isiklik käitumine selles osas on osutunud Kyäni jaoks segadusttekitavaks ning kahjulikuks. 

e. Dokumentide andmine kandidaatidele: Business Partners peaksid aitama isikutel, keda nad 

sponsoreerivad Business Partners saamisel, tutvuda uusima versiooniga sise-eeskirjadest (alati 

kättesaadav Kyäni veebilehel) ja kompensatsiooniplaanist enne kui kandidaat allkirjastab 

Business Partnerpingu. 
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f. Sise-eeskirjade rikkumisest teatamine: Business Partners, kes täheldavad sise-eeskirjade 

rikkumist teise Business Partners poolt, julgustatakse esitama kirjalik teade rikkumise kohta otse 

Kyäni vastavusosakonnale (Compliance Department). Teatesse tuleks lisada intsidentide detailid 

nagu näiteks kuupäevad, juhtumite arv, kaasatud isikud ja mis tahes toetav dokumentatsioon. 

5.  MÜÜGID 

a. Toodete müügid: Kyäni globaalne kompensatsiooniplaan tugineb lõpptarbijatele tehtavale 

toodete müügile. Business Partners peavad täitma isiklikud ja alaliini organisatsiooni jaemüügi 

nõuded (samuti täitma muud nõuded, mis Lepingus on välja toodud), et saada boonuseid, 

komisjonitasusid ja edeneda kõrgematele saavutustasemetele. 

b. Hinna ja territooriumi piirangud: Business Partners ei tohi müüa Kyäni tooteid madalama 

hinnaga kui avaldatud Business Partners hulgimüügihind. Business Partners võivad müüa Kyäni 

tooteid ainult nendes riikides, mida Kyäni ametlikult tunnistab Kyäni ärile avatuks. 

c. Müügikviitungid: Kyäni julgustab kõiki Business Partners andma oma jaemüügi Klienditele 

müügi hetkel kaks koopiat Kyäni ametlikust müügikviitungist. Need kviitungid esitavad Kliendi 

rahulolu garantii Kyäni toodetele ja kliendi kaitse avalduse, kui kohalik seadus neid võimaldab. 

Business Partners isiklike ja püsiklientide ostusid dokumenteerivaid registreid haldab Kyäni ja 

Business Partners peaksid säilitama kõiki jaemüügi kviitungeid kaheaastase perioodi jooksul ning 

esitama need Kyänile Ettevõtte nõudmisel. Veel peaksid Business Partners meeles pidama, et 

Business Partners tehingutega seotud andmeid tuleb säilitada kohaliku seadusega vastavuses 

oma sõltumatute äride tarbeks (näiteks et koostada tulude ja kulude aruannet Business Partners 

maksukohustuste tõendamiseks). 

Kui müüki saab käsitleda kui “ukselt-uksele” müüki, peaksid Business Partners tagama, et mis 

tahes kviitung on kooskõlas kohaliku seaduse nõuetega. Näiteks peab iga müügikviitung 

mõnedes jurisdiktsioonides sisaldama järgmisi andmeid (andes ostjale kaks koopiat): 

1. Tehingu kuupäev; 

2. Tehingust taganemise tähtaeg; ja 

3. Müügi teostanud Business Partners nimi ja aadress. 

6.  BOONUSED JA KOMISJONITASUD 

a. Boonuste ja komisjonitasude kvalifikatsiooninõuded: Business Partner peab olema aktiivne 

ja tegutsema vastavuses Lepinguga, et kvalifitseeruda boonustele ja komisjonitasudele. Kuni 

Business Partner tegutseb Lepingu tingimustega vastavuses, maksab Kyäni sellisele Business 

Partner komisjonitasusid vastavalt globaalsele kompensatsiooniplaanile. Minimaalne summa, 

mille ulatuses Kyäni teeb pangaülekande, on 20 EUR (30 for Payoneer). Kui Business Partners 

boonused ja komisjonitasud ei ole võrdsed või rohkem kui 20 EUR (30 for Payoneer), kogub 

Ettevõte komisjonitasusid ja boonuseid seni, kuni nende kogusummana täitub 20 EUR (30 for 

Payoneer). Seejärel tehakse väljamakse. Väljamaksete poliitika boonustele ja komisjonitasudele, 

mis ei ole väljendatud USA dollarina, kehtestatakse aeg-ajalt Ettevõtte poolt. Boonused ja 

komisjonitasud arvutatakse välja ja väljamakse tehakse hiljemalt iga kuu viieteistkümnendal 

päeval. 
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b. Boonuste ja komisjonitasude parandused: Business Partners saavad boonuseid ja 

komisjonitasusid vastavalt lõpptarbijatele tehtud tegelikele müükidele. Kui mõni toode 

tagastatakse Kyänile hüvitamiseks või ostetakse Ettevõtte poolt tagasi, vähendatakse tagastatud 

või tagasiostetud too(de)tele omistatud boonuseid või komisjonitasusid selles kuus, kus hüvitis 

tasutakse, ja jätkatakse igal makseperioodil sellest alates kuni komisjonitasu on nendelt Business 

Partnerslt tagasi saadud, kes eelnevalt hüvitatud toodete müügi eest komisjonitasu või boonuseid 

said. Juhul kui mis tahes selline Business Partner lõpetab oma Business Partnerpingu ja 

tagastatud toodetele omistatavad boonused või komisjonitasud ei ole veel täielikult ettevõtte poolt 

tagasi saadud, võib saadaoleva summa jäägi osas teha tasaarvelduse tegevuse lõpetanud 

Business Partner võlguolevate summadega. 

c. Väljanõudmata krediidid: Kliendid või Business Partners, kellel on arvel krediit, peaksid oma 

krediidi ära kasutama kuue kuu jooksul alates krediidi väljastamise hetkest. Kui krediiti ei ole kuue 

kuu jooksul ära kasutatud, püüab Kyäni Business Partner või Klienti igas kuus teavitada, saates 

kirjaliku teate viimasele teadaolevale aadressile ning nõustades Business Partner või Klienti 

krediidi osas. Iga üritatud teavituse eest võetakse 8.00 EUR tasu, mille osas vähendatakse 

Business Partners või Kliendi arvel olevat krediiti. 

d. Alaliini aktiivsusraportid: Kyäni usub, et kogu informatsioon, mis on esitatud online või telefoni 

teel alaliini aktiivsusraportites, sealhulgas, aga mitte ainult, isiklikud ja grupi müügikäibed (või mis 

tahes osa sellest), alaliini sponsorite aktiivsus ja muu informatsioon, on korrektne ja 

usaldusväärne. Sellele vaatamata ei anna Kyäni ega mis tahes isikud, kes informatsiooni 

koostavad ja edastavad, sellele informatsioonile garantiid mitmesuguste tegurite tõttu, nagu   

inimliku või mehaanilise vea paratamatu võimaluse esinemine; tellimuste õigsus, täielikkus ja 

õigeaegsus; krediitkaardi ja elektrooniliste maksete tagasilükkamine; tagastatud tooted; 

krediitkaardi ja elektrooniliste maksete tagasinõuded. 

e. Garantiid: KOGU KÄIBEINFORMATISOON (nagu kirjeldatud Kyäni globaalses 

kompensatsiooniplaanis) ESITATAKSE KUJUL “NAGU ON”, ILMA SÕNASELGETE VÕI 

VIHJATUD GARANTIIDETA, NING ILMA MINGI ESINDUSETA.  KONKREETSEMALT, AGA 

MITTE AINULT, EI ANTA MINGEID GARANTIISID MERKANTIILSUSE, TEATUD 

KASUTUSALAKS SOBILIKKUSE EGA RIKKUMATUSE KOHTA. 

KOHALDATAVA SEADUSE RAAMES SUURIMAL VÕIMALIKUL MÄÄRAL EI OLE KYÄNI JA/VÕI 

TEISED ISIKUD, KES INFORMATSIOONI KOOSTAVAD VÕI EDASTAVAD, MINGIL JUHUL 

VASTUTAVAD MIS TAHES BUSINESS PARTNER VÕI KELLEGI TEISE OTSESE, KAUDSE, 

PIDEVA, JUHUSLIKU, SPETSIAALSE VÕI HÜVITATAVA KAHJU EEST, MIS TEKIVAD 

INFORMATSIOONI KASUTAMISEST VÕI INFORMATSIOONILE LIGIPÄÄSEMISEST 

(SEALHULGAS, AGA MITTE AINULT KASUMITE, BOONUSTE VÕI KOMISJONITASUDE 

KAOTUS, VÕIMALUSE KAOTUS, JA KAHJUD, MIS VÕIVAD TULENEDA EBATÄPSUSEST, 

EBATÄIELIKKUSEST, EBAMUGAVUSEST, HILINEMISEST VÕI INFORMATSIOONI 

KASUTAMISE KAOTUSEST), ISEGI KUI KYÄNI VÕI TEISED ISIKUD, KES INFORMATSIOONI 

KOOSTAVAD VÕI EDASTAVAD, ON VÕINUD OLLA INFORMEERITUD SELLISTE KAHJUDE 

VÕIMALUSEST. SEADUSEGA LUBATUD SUURIMAL MÄÄRAL EI OLE KYÄNIL EGA TEISTEL 

ISIKUTEL, KES INFORMATSIOONI KOOSTAVAD VÕI EDASTAVAD, VASTUTUST EGA 

KOHUSTUST SINU EGA KELLEGI TEISE EES MITTE ÜHEGI KAHJU TEKITAMISE, LEPINGU, 

HOOLETUSE, RANGE VASTUTUSE, TOOTEVASTUTUSE EGA MUU TEOORIA EES, MIS 

PUUTUB KÄESOLEVA LEPINGU OBJEKTI VÕI SELLEGA SEOTUD TINGIMUSTESSE. 
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Kyäni online ja telefoni teel informatsiooniteenuste kasutamine toimub sinu omal riisikol. Kogu 

informatsioon esitatakse sulle “nagu on” kujul. Kui sa ei ole informatsiooniga rahul, on sinu ainus 

ja ainuõige abinõu lõpetada Kyäni online ja telefoni teel informatsiooniteenuste kasutamine ja 

ligipääs. 

7.  TOOTEGARANTIID, TAGASTUSED JA VARUDE TAGASIOSTMINE 

a. Toodetega rahulolu garantii KLIENTIDELE 

Kyäni pakub kõikidele Klientide poolt soetatud toodetele sajaprotsendilist (100%) kolmekümne 

(30)päevast raha-tagasi rahulolu garantiid (miinus postikulud). Kliendid peavad tagastama kõik 

kasutatud ja kasutamata tooted Kyänile. Kui tagastus on Kyäni jaotuskeskuses (Distribution 

Center) kätte saadud, vaadatakse kõik tagastused ja tagastushüvitised läbi kolmekümne päeva 

jooksul alates toote kättesaamisest. 

Euroopa Liidus asuvatel klientidel on neljateistkümme tööpäeva pikkune periood, mille jooksul 

nad võivad lepingust taganeda ilma leppetrahvita (välja arvatud toote tagastamise kulud) ja 

põhjendusi andmata, tulenevalt Euroopa Ühenduse kaugmüügiseadusest. 

Potato Pak tooted ei kuulu Raha-tagasi rahulolugarantii alla, välja arvatud taganemisõigus 

vastavalt vahetult eelnevale paragrahvile. 

Kõik tooted peavad kohale jõudma 14 päeva jooksul alates hetkest, kui klient teavitab Kyänit 

toodete tagastamise kavatsusest. 

b. BUSINESS PARTNERS varude tagastamine 

Äripartneritel on võimalik taganeda Sõltumatu Äripartneri Lepingust ilma leppetrahvita ja põhjusi 

esitamata 14 kalendripäeva jooksul alates Lepingu kehtimahakkamise kuupäevast, juhul kui 

äripartner teavitab Kyänit taganemisotsusest kirjalikult enne nimetatud tähtaja möödumist. 

Sõltumatu Äripartneri Lepingu vabatahtliku lõpetamise või tühistamise korral kas eelneva 

paragrahvi alusel või alapunkti 11.c alusel, ostab Kyäni äripartnerilt tagasi mis tahes osa 

äripartneri valduses olevast turustatavast kaubavarust, mida äripartner on Kyänilt eelneva 12 kuu 

jooksul ostnud. Tagasiostu hind on 90% äripartneri poolt makstud ostuhinnast. Toodete 

kohaletoimetamise kulud Kyänilt äripartnerile ja toodete Kyänile tagasisaatmise kulud kannab 

äripartner ja neid tagasi ei maksta. Kyäni ei osta kaupa tagasi äripartneritelt, kelle leping on 

lõpetatud mingi rikkumise tõttu. 

Läesoleva lepingu mõistes käsitletakse tagasiostetava kaubana kõiki ettevõtte toodetud tooteid, 

kampaaniamaterjale, stardipakette ja muid müügiedendusvahendeid, mille äripartner on Kyänilt 

ostnud. See ei sisalda ühtki Potato Pak toodet. 

Vaadeldavas alajaotuses kirjeldatud tagasiostutingimused ei laiene mis tahes kaubale, mis ei ole 

hetkel turustatav kaup. Hetkel turustatavaks kaubaks ei loeta kaupa, mis on ületanud 

kehtivustähtaja, mille turvakinnis on rikutud või eemaldatud, mis on avatud või osaliselt kasutatud, 

mille tootmine ettevõtte poolt on lõpetatud, mis on hooajalise iseloomuga või spetsiaalne 

kampaaniatoode. 
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Kui äripartner ei ole teatud põhjustel (sh tellimusest keeldumine, aadress või telefoninumber oli 

vigane, ebaõnnestunud kohaletoimetamine või mis tahes muu põhjus) tooteid kätte saanud ja 

need ostetakse hiljem tagasi või tagastatakse nende maksumus, siis nõutakse äripartnerilt sisse 

administratiivtasu summas 16 eurot (+ käibemaks) ja äripartnerile jääb kehtima kohustus kanda 

toote esmased kohaletoimetamiskulud Kyänilt äripartnerile ja toote tagastamiskulud Kyänile. 

Äripartner peab saatma kõik tooted Kyänile hiljemalt 14 päeva jooksul alates Kyänilt toodete 

tagastamise kohta e-kirja saamisest. Teel olevate kaupade kahjurisk jääb siiski äripartneri kanda. 

8.  VAIDLUSTE LAHENDAMINE JA DISTSIPLINAARMENETLUSED 

a. Distsiplinaarkaristused: Lepingu, sh käesolevate sise-eeskirjade (kohaldumise korral) 

rikkumine või mis tahes ebaseaduslik, eksitav, petturlik või ebaeetiline ärikäitumine Business 

Partners poolt võib tuua Kyäni äranägemisel kaasa ühe või mitu parandusmeedet, mida 

vajadusel käsitletakse kui Lepingu rikkumise kahjude likvideerimist, aga see ei tühista Kyäni muid 

Lepingust tulenevaid õigusi: 

1. Kirjaliku hoiatuse või manitsuse väljastamine; 

2. Business Partnert koheste parandusmeetmete rakendamise nõudmine; 

3. Trahvi kehtestamine, mille võib kinni pidada boonuse või komisjonitasu väljamaksest; 

4. Ühele või mitmele boonuse või komisjonitasu väljamaksele õiguse kaotamine või 

edasilükkamine; 

5. Kyäni võib Business Partnert kinni pidada kõik või osa Business Partners boonustest ja 

komisjonitasudest perioodil, mil Kyäni uurib mis tahes käitumist, mis võib Lepingut 

rikkuda. Kui Kyäni otsustab Business Partners poolse Lepingu rikkumise või kehtivate 

seaduste või regulatsioonide rikkumise tõttu Lepingu lõpetada, ei ole Business Partner 

õigust saada ühtegi komisjonitasu ega väljamakseid, mida peeti kinni tegelikule 

lõpetamisele eelnenud uurimisperioodi jooksul; 

6. Business Partners toodete ostmise ja/või väljamaksete saamise õiguste peatamine; 

7. Lepingu lõpetamine; 

8. Mis tahes muud meetmed, mis on sõnaselgelt Lepingu mis tahes sättes lubatud või mida 

Kyäni peab rakendatavaks ja asjakohaseks, et õiglaselt lahendada kahjusid, mis on 

osaliselt või täielikult põhjustatud Business Partners käitumisest või tegematajätmisest; 

9. Ülalloetletud meetmed ei ammenda Kyäni õigusi ja need ei tähenda, et Kyäni ei võiks ka 

algatada kohtumenetlusi rahalise ja/või õigusliku leevenduse saamiseks või võtta 

kasutusele muid meetmeid, mida võimaldavad Leping või asjakohased seadused. 

b. Kaebused: Kui Business Partner on teise Business Partners vastu kaebusi, mis puutuvad mis 

tahes tegevusse või käitumisse seoses nende Kyäni äridega, siis julgustatakse neid astuma 

samme probleemi lahendamiseks isiklike diskussioonide kaudu teise osapoolega. Kui see on 

ebapraktiline või ebaedukas, julgustatakse probleemi märganud Business Partner arutama 

probleemi oma sponsoriga ja püüdma seda lahedada, näiteks teise osapoole ülaliini sponsori 

“heade suhete” kaudu. Lahendamata vaidlustest või kirjalikult teavitada Ettevõtte 
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klienditeenindust, kes võib pöörduda abi saamiseks Vaidluste lahendamise nõukogu (Dispute 

Resolution Board) poole lõplikuks ülevaatamiseks ja otsuste tegemiseks vastavalt vajadusele. 

c. Vaidluste lahendamise nõukogu: Vaidluste lahendamise nõukogu (Dispute Resolution Board 

ehk “DRB”) on moodustatud ühest või rohkemast kvalifitseeritud isikust, kes on välja valitud Kyäni 

tippjuhtkonna poolt. Nõukogu liikmed võivad muutuda igal hetkel. DRB'i eesmärgid on: 

1. Vaadata üle Ettevõtte poolt tehtud tegevuste appellatsioonid Business Partners 

kohustuste arvatava rikkumise kohta; ja 

2. Vaadata üle Kyäni Business Partners vahelised probleemid. Kui klienditeeninduse 

poolsed vastused või lahendused on tagasi lükatud või probleem on jäänud muul moel 

lahendamata, võib DRB tõendusmaterjalid üle vaadata, aru pidada ja ülesjäänud 

probleemidele vastata. 

Business Partner võib esitada kirjaliku taotluse telefoni teel või või silmast-silma ülevaatuseks 

seitsme tööpäeva jooksul alates: (1) Kyänilt tegutsemise kohta kirjaliku teate saamisest; või (2) 

Business Partners teeninduselt kirjaliku otsuse saamisest, seoses Business Partners vaheliste 

vaidlustega punkti 8.c alusel. Kogu suhtlemine Kyäni ja vaidluses lahendust otsiva Business 

Partners vahel peab olema kirjalik. DRB otsustab kaebuse vaatluse alla võtmise oma 

äranägemise järgi. Kui DRB nõustub probleemi ülevaatamisega, kavandab ta ülevaatamise 

kolmekümne (30) päeva jooksul alates Business Partners kirjaliku taotluse saamisest. Kõik 

tõendusmaterjalid (nt dokumendid, asitõendid jne), mida Business Partner soovib DRB vaatluse 

alla tuua, tuleb esitada Kyänile mitte hiljem kui seitse tööpäeva enne ülevaatamise kuupäeva. 

Business Partner kohustub kandma kõik kulutused, mis on seotud tema osalemisega ning mis 

tahes tunnistajate osalemisega, keda ta soovib ülevaatamise juurde osalema. DRB otsus on 

lõplik ja ei kuulu edasisele ülevaatamisele Etteõtte poolt. Kaebuse viiteaja jooksul enne DRB 

ülevaatamist vastustab Ettevõte aktiivselt kõiki Business Partners jõupingutusi teis(t)e osapool(t)e 

või Kyäni vastu vahekohtu või muude lepete otsimisel. 

d. Reguleeriv seadus ja jurisdiktsioon: Business Partnerping Business Partners ja Kyäni vahel on 

sõlmitud Ameerika Ühendriikides, Idaho osariigis, Idaho Fallsi linnas, kuna see on asukoht, kuhu 

Business Partner esitas oma avalduse registreerimiseks Kyäni sõltumatu Business Partner ning 

kus Kyäni vaatas avalduse üle ja kooskõlastas selle. Business Partnerpingut reguleerivad 

eksklusiivselt Idaho osariigi seadused ja Business Partner nõustub alluma eksklusiivselt Idaho 

osariigi kohtute jurisdiktsioonile, nimeliselt District Court of the Seventh Judicial District 

asukohaga Bonneville County's, mis tahes nõudmiste või seotud kohtuprotsessidega Business 

Partnerpingu tingimuste tõlgendamiseks või jõustamiseks. 

9.  TELLIMINE 

a. Otsesed ja püsikliendid: Business Partners julgustatakse reklaamima jaemüügiklientidele Kyäni 

otsese kliendi programmi. Otsese kliendi programm võimaldab jaemüügiklientidel soetada 

soovitud tooted otse Kyänilt. Tellimuste esitamiseks helistavad Kliendid Kyänisse või esitavad 

oma tellimuse interneti teel, tasudes krediitkaardiga. Kyäni saadab tellitud tooted otse Kliendile. 

Tagamaks, et Business Partners saavad asjakohase komisjonitasu, ei tohi Kliendid tellimust 

esitada ilma Business Partners ID numbrita. Otsese kliendi programmist veelgi tõhusam on Kyäni 

püsikliendi programm. Püsikliendi programmiga liitununa võib isik tellida eelvalitud paketi Kyäni 

toodetest, mis toimetatakse talle kätte automaatselt igal kuul. See vähendab esiteks ulatuslikult 
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ostuga kaasnevat tülinat, aga annab ka Kliendile võimaluse kasutada eelisena püsikliendi 

soodsamaid hindu. 

b. Kyäni toodete ostmine: Iga Business Partner peab soetama oma tooted otse Kyänilt, et saada 

krediiti isiklikult müügikäibelt, mis selle ostuga kaasneb. 

c. Üldised tellimispõhimõtted: Kui postiga saadetud tellimused on vigased või ebaõiged, võib 

Kyäni püüda Business Partner telefoni ja/või posti teel ühendust saada, et õiget makset kätte 

saada. Kyäni võib ka püüda tellimust kuni veel viiel korral teostada. Ebaõnnestunud tellimusi ei 

võeta töötlemisse. Kättesaamisel tasumise tingimusega tellimusi ei aktsepteerita. Kyänil ei ole 

miinimumtellimuse nõudeid. Tellimusel tohib ühildada nii tooteid kui müügitoetusmaterjale. 

d. Kohaletoimetamise ja järeltellimuste põhimõtted: Kyäni saadab tavaliselt tooted välja viie (5) 

päeva jooksul alates tellimuse saamisest. Kyäni saadab koheselt välja tellitud ühikud, mis on 

hetkel laos olemas. Tellitud tooted, mis on laost otsa saanud, pannakse järeltellimusesse ja 

saadetakse välja siis, kui Kyäni saab täiendavalt varusid juurde. Järeltellimuses oleva kauba osas 

esitatakse Business Partnersle arved ja need võetakse arvesse Isiklikus müügikäibes, välja 

arvatud juhtudel, kui arvel on teade, et toote tootmine on lõpetatud. Kyäni teatab Business 

Partnersle ja Klientidele, kui kaubad on jäänud järeltellimusesse ja neid ei ole oodata 

väljasaatmiseks 30 päeva jooksul alates tellimuse kuupäevast. Lisatakse ka hinnanguline 

saadetise kuupäev. Järeltellimuses tooteid saab tühistada Kliendi või Business Partners taotlusel. 

Kliendid ja Business Partners võivad tühistatud järeltellimuste eest taotleda tagasimakset, krediiti 

oma arvele või asendustoodet. Tagasimakse taotlemisel vähendatakse Business Partners 

isiklikku müügikäivet tagastussumma suuruses selles kuus, kui tagasimakse tehakse. 

e. Tellimuse kinnitus: Business Partner ja/või tellimuse saaja peavad kinnitama, et saadud toode 

vastab kaubaarvel näidatud tootele ja ei ole kahjustatud. Kui Kyänit ei ole kolmekümne päeva 

jooksul alates saadetise kättesaamisest teavitatud saadetise mis tahes erinevustest või 

kahjustustest, kaob Business Partner õigus korrektuure taotleda. 

10. TASUMINE JA KOHALETOIMETAMINE 

a. Deposiit: Kyäni soovitab Business Partnersl tungivalt mitte vastu võtta raha müügi korral 

isiklikule jaemüügikliendile muul ajal, kui ainult toote kättetoimetamise hetkel (ära võta raha ette 

tulevaste võimalike saadetiste eest). 

b. Ebapiisavad rahalised vahendid: Igal Business Partner on kohustus tagada piisavate rahaliste 

vahendite või krediidi olemasolu oma kontol, et katta igakuise püsitellimuse summat. Kyäni ei 

võta Business Partnersga ühendust tellimuste osas, mis on tühistatud tänu ebapiisavatele 

vahenditele või krediidile. See võib põhjustada Business Partners isikliku müügikäibe nõuete 

saavutamise ebaõnnestumise vaadeldavas kuus. 

Kyäni ei tee kalendrikuu lõppemise järel püsitellimustes parandusi. Näide: Business Partner on 

määratud püsitellimus kuu 25. päevaks ja mingil teadmata põhjusel on tema krediitkaart tagasi 

lükatud. Business Partner vastutab Kyäniga ühenduse võtmise eest ja sellise krediitkaardi 

esitamise eest enne kuu lõppu, millega tehing läbi läheb, et püsitellimus selle kuu kohta arvesse 

läheks. 

c. Tagastatud saadetised: Business Partnerslt, kelle pakk tagastatakse Kyӓnile ebakorrektse 

aadressi, ebaõnnestunud kättetoimetamiskatsete, saatjale tagastamise tõttu või mõnel muul 
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põhjusel, nõutakse sisse saatekulud Kyänist sihtkohta ja tagasi ning käsitlustasu summas 16 

EUR, pluss käibemaks. See tasunõue kaetakse vaadeldava Business Partners boonuste ja 

komisjonitasude arvel ja/või võetakse maha krediitkaardilt, mis on kirjas Kyäni registris. 

d. Piirangud krediitkaartide kasutamiseks kolmandate osapoolte poolt ja konto kontrollimise 

ligipääsule: Kyäni Business Partners sõltumatuse säilitamiseks ja Kyäni kompensatsiooniplaani 

rikkumatuse tagamiseks, laidab Kyäni maha kõik sõltumatute Business Partners vahelised 

kokkulepped, mille tulemusel tekivad neil omavahelised võlgnevused. Business Partnersl on 

nimelt keelatud kasutada Business Partners krediitkaarti või teha makseid Business Partners 

kontole selleks, et registreerida teisi Business Partners või nende sponsoriks hakata, või 

sooritada ettevõttelt ostusid teise Business Partners jaoks. 

e. Müügi-, kasutus- ja käibemaksud: Üks meie peamistest filosoofiatest Kyäni võimaluse 

väljatöötamisel on olnud vabastada Business Partners võimalikult paljudest administratiivsetest, 

operatiivsetest ja logistilistest kohustustest. Nii saavad Business Partners keskenduda sellistele 

tegevustele, mis mõjutavad otseselt nende sissetulekuid, täpsemalt toodete müügile ja uute 

liikmete leidmisele. Sellepärast otsib Kyäni võimalusi vabastada Business Partners erinevate 

tarbimismaksude (müügimaks, kasutusmaks, toodete ja teenuste maks ning käibemaks) 

kogumisest ja tasumisest, tarbimismaksude deklaratsioonide esitamisest ja tarbimismaksudega 

seotud andmete säilitamisest tulenevast koormusest. Sellele vaatamata on Business Partnersl 

kohustus tegutseda vastavuses kõigi oma tegevuspiirkonna õigusalas kehtivate seaduste ja 

määrustega. Tarbimismaksude seadusjärgne tasuja on tavaliselt maksustatava kauba või 

teenuse lõpptarbija, seetõttu on Kyäni alatine eesmärk, kui võimalik, kohaldatavad 

tarbimismaksud kokku koguda ja tasuda kas Business Partners eest või Business Partner koos. 

Kui Business Partnersl tekib küsimusi seoses Kyäni tegevustega selles valdkonnas, tuleb võtta 

ühendust Kyäni klienditeenindusega. 

11. MITTEAKTIIVSUS JA LÕPETAMINE 

a. Lõpetamise hetk: Nii kaua kui Business Partner püsib aktiivsena ja tegutseb kooskõlas Lepingu 

ja käesolevate sise-eeskirjade tingimustega, maksab Kyäni Business Partner komisjonitasusid 

vastavalt globaalsele kompensatsiooniplaanile. Business Partners boonused ja komisjonitasud 

moodustuvad Business Partners kõiki jõupingutusi arvesse võttes müükide genereerimises ja 

kõigis tegevustes, mis on müükide genereerimisega seotud (sh alaliini organisatsiooni 

ülesehitamine). Business Partners tegevuse lõpetamisel siinkirjeldatud mitteaktiivsuse tõttu või 

vabatahtliku või mitte-vabatahtliku Lepingu lõpetamise korral, sh Business Partnerpingu või sise-

eeskirjade rikkumise tõttu, (kõik need meetodid edaspidi ühiselt viidatud kui “lõpetatud” või 

“lõpetamine”), ei jää endisele Business Partner ühtegi õigust, tiitlit, nõudeõigust ega huvisid selle 

turundusorganisatsiooni suhtes, kus ta enne tegutses, mitte mingile varasemale, praegusele või 

tulevasele Kyäni firmasaladusele ega mitte mingile firmasisesele informatsioonile või 

intellektuaalsele omandile, ega ühelegi komisjonitasule ega boonusele, mida see organisatsioon 

genereerib pärast Business Partners Lepingu lõpetamist. Business Partner, kelle Leping on 

lõpetatud, kaotab kõik Business Partners õigused. See hõlmab õigust müüa Kyäni tooteid ja 

õigust saada tulevikus komisjonitasusid, boonuseid või muid müügi- või muudest tegevustest 

tulenevaid sissetulekuid Business Partners endises alaliini organisatsioonis.  Kõigi kahtluste 

eemaldamiseks nõustub Business Partner lõpetamise juhul loobuma kõigist õigustest, mis tal 

võivad olla, sh aga mitte ainult õigused varale, firmasaladustele, intellektuaalsele varale, või teisiti 

öeldes, nende endisele alaliini organisatsioonile, turundusinfole, finantsinfole või 
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kontaktandmetele, mis on seotud selle alaliini organisatsiooniga, või mis tahes boonustele, 

komisjonitasudele või muudele tasudele, mis oleks muul juhul tekkinud selle alaliini 

organisatsiooni müükidest või muudest tegevustest, kui Business Partner ei oleks tegevust 

lõpetanud. 

Endine Business Partner ei tohi esineda Kyäni Business Partner. Tegevuse lõpetanud Business 

Partner saab komisjonitasud ja boonused ainult viimase täieliku tasuperioodi eest, mille ajal ta 

enne lõpetamist aktiivne oli (miinus mitte-vabatahtlikule lõpetamisele eelnenud uurimisperioodi 

jooksul mis tahes kinnipeetud summad). 

b. Mittevabatahtlik lõpetamine: Business Partners poolt Lepingu mis tahes tingimuste, sealhulgas 

Kyäni äranägemise järgi tehtud võimalike muudatuste rikkumine, võib viia sanktsioonideni, mis on 

loetletud punktis 8(a), sealhulgas oma Business Partnerpingu mittevabatahtlik lõpetamine. 

Lõpetamine jõustub sõnumi või teate Business Partners avalduse vormil märgitud posti- või e-

posti aadressile saatmise kuupäeval, tähitud kirja Business Partners viimasele teadaolevale 

aadressile postitamise kuupäeval, või kui Business Partner saab kätte lõpetamise tegeliku teate, 

mis iganes esimesena toimub. 

Lisaks sellele võib Kyäni sulgeda Business Partners konto, kui seal ei ole olnud viimase 

kaheteistkümne kuu jooksul toodete ostusid. 

c. Vabatahtlik lõpetamine: Selles võrkturundusplaanis osalejal on õigus tegevus lõpetada igal 

ajahetkel, sõltumata põhjustest. Lõpetamise taotlemiseks tuleb täita Business Partners tegevuse 

lõpetamise vorm ning selles sisalduvad tingimused ning edastada see vorm Kyänile posti kaudu 

või skaneeritud dokumendina e-posti kaudu või faksiga. Pärast Business Partner tegevuse 

lõpetamise vormi kättesaamist alustab Kyäni lõpetamisprotsessi. 

d. Mitteaktiivsete või tegevuse lõpetanud Business Partners uuesti registreerimise 

põhimõtted: Kyäni Business Partner, kes on vabatahtlikult lõpetanud oma Business Partners 

tegevuse, võib taotleda uuesti registreerimist uue Business Partner kaheteist kuu jooksul pärast 

lepingu lõppemise kuupäeva. Kui mõni selline Business Partner liitub uuesti Kyäniga, 

registreeritakse see Business Partner kui uus Business Partner, kuid mis tahes alaliin, mis oli 

varem selle Business Partners all, jääb sellisest uuesti registreerimisest puutumata. 

Kyäni Business Partners, kes on olnud kaheteistkümne kuu pikkuse perioodi jooksul 

mitteaktiivne, tegevuse võib lõpetada Kyäni äranägemisel. Selline Business Partner võib 

sellegipoolest hiljem igal ajal uuesti mis tahes positsioonile registreeruda. Business Partners 

alaliin jääb muudatusest puutumata ja seda ei tõsteta koos Business Partner ümber. Siinsetes 

põhimõtetes loetakse mitteaktiivseks sellist Business Partner, kes ei ole sooritanud ühtegi ostu 

(peale automaatse iga-aastase uuendamise) kaheteist järjestikuse kuu jooksul. 

Siinsed põhimõtted ei kehti ühegi Kyäni Business Partners kohta, kelle Business Partnerping 

lõpetati ettevõtte poolt põhjusega. Mis tahes selline Business Partner peab ettevõttega taas-

liitumiseks saama eelneva kooskõlastuse Kyäni tegevdirektorilt (Chief Executive Officer). 

 

 

12. ÕIGUS MUUDATUSTE TEGEMISEKS 
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Kyӓni jätab endale õiguse teha muudatusi Kyӓni globaalsesse kompensatsiooniplaani, Business 

Partners Lepingusse ja käesolevatesse sise-eeskirjadesse mis tahes ajahetkel ja mis tahes 

põhjusel oma ühepoolse äranägemise järgi. 

13. KYӒNI ÕIGUS LÕPETAMISEKS 

Eelnevale vaatamata, jätab Kyäni endale õiguse lõpetada mis tahes Business Partners Leping 

ilma põhjuseta, Business Partner ette teatades või mitte teatades, kui olukord nõuab sellist 

tegutsemist. Mis tahes selline lõpetamine jõustub koheselt, kui Business Partners posti- või e-

posti aadressile saadetud teates ei ole märgitud teisiti. 

14. MUUD SÄTTED 

a. Viivitused: Kyäni ei vastuta viivituste ega tõrgete eest oma kohustuste täideviimisel, kui 

täideviimine on muudetud kaubanduslikult ebapraktiliseks asjaolude tõttu, mis ei ole tema 

kontrolli all, sealhulgas, aga mitte ainult, streigid, tööjõuraskused, mäss, sõda, tulekahju, surm, 

loodusjõud, tsiviilrahutused, varude nappus või valitsuse määrused, hinnangud või käsud. 

 

b. Eemaldatavad põhimõtted ja sätted: Kui Lepingu mis tahes säte oma praegusel kujul või 

edaspidi parandatud kujul osutub mis tahes kompetentse jurisdiktsiooni kohtuasutuse arvamusel 

vigaseks või mis tahes põhjusel teostamatuks, eemaldatakse ainult rikkuva sätte vigased osad ja 

ülejäänud tingimused jäävad täielikult jõusse ning sellest mõjutamata.  

 

c. Loobumine: Kyäni ei loobu kunagi oma õigusest nõuda ja teostada tegutsemist kooskõlas 

Lepingu ja kohalduvate seadustega, mis reguleerivad Business Partners käitumist. Ükski Kyäni 

poolne viivitus või ebaõnnestumine mis tahes õiguse või jõu rakendamisel vastavalt Lepingule, 

või Business Partnert ranges kooskõlas Lepingu mis tahes kohustuse või sättega tegutsemise 

nõudmisel, ei põhjusta loobumist Kyäni õigusest nõuda täpset vastavust Lepinguga. Kyäni 

loobumist võib mõjutada ainult kirjalikult Ettevõtte volitatud ametniku poolt. Kyäni loobumine 

Business Partners mis tahes konkreetsest rikkumisest või Kyäni loobumine mis tahes 

konkreetsest sättest Business Partners Lepingus või käesolevates sise-eeskirjades ei mõjuta ega 

kahjusta Kyäni õigusi järgnevate rikkumiste osas ega mõjuta mingil moel mis tahes teise 

Business Partners õigusi või kohustusi. Ühtki Kyäni poolset viivitust või tegematajätmist Business 

Partners poolse rikkumisest tuleneva õiguse rakendamisel ei peeta jätkuvaks loobumiseks, 

samuti ei mõjuta ega kahjusta see Kyäni õigusi selle ega mis tahes järgmise rikkumise üle. 
 

Business Partners poolt Kyäni vastu esitatud mis tahes kahjunõude või hagi aluse olemasolu ei 

loo kaitset Lepingu või käesolevate sise-eeskirjade mis tahes tingimuste või sätete Kyäni poolse 

jõulise eluviimise eest. 


