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Z A S A D Y  I  P R O C E D U R Y  

E u r o p a  

1. WPROWADZENIE 

Zasady i Procedury Kyäni określają Twoje prawa i obowiązki jako Niezależnego Partnera Biznesowego 

Kyäni. Należy zapoznać się z treścią tych Zasad i Procedur, zaś wszelkie pytania na ich temat należy 

kierować do personelu Biura Obsługi Klienta Kyäni. 

a. Zasady i Plan Wynagrodzeń włączone do Umowy Niezależnego Partnera Biznesowego 

Niniejsze Zasady i Procedury, w ich obecnej formie i po ich każdorazowej zmianie przez Kyäni, 

Inc. i Kyäni Europe AB, jej filiami lub spółkami zależnymi prowadzącymi działalność w Europie 

(zwanymi dalej zbiorczo "Kyäni" lub "Spółka") odnoszą się do Umowy Niezależnego Partnera 

Biznesowego Kyäni. Za każdym razem, gdy niniejsze Zasady i Procedury zostają włączone do 

Umowy Niezależnego Partnera Biznesowego Kyäni przez wyraźne odwołanie, stanowią one 

integralną część tej umowy. 
 

W miejscach, gdzie niniejsze Zasady i Procedury nie zostały wyraźnie włączone do tej umowy, 

odzwierciedlają one tak czy inaczej oficjalne stanowisko Kyäni co do warunków Umowy i każde 

naruszenie tych Zasad i Procedur może oznaczać naruszenie Umowy Niezależnego Partnera 

Biznesowego Kyäni, powodując zastosowanie wobec Partnera Biznesowego zawartych w niej 

postanowień dyscyplinarnych, w tym postanowień dotyczących wypowiedzenia umowy. Używane 

tutaj pojęcie „Umowa” oznacza łącznie wzajemne zobowiązania między Kyäni i jej Niezależnymi 

Partnerami Biznesowymi, jak wymienione we Wniosku i Umowie, niniejszymi Zasadami i 

Procedurami, Globalnym Planem Wynagrodzeń Kyäni oraz (o ile dotyczy) zgodnie z Wnioskiem o 

włączenie do programu Kyäni jako podmiot gospodarczy. 
 

Każdy Partner Biznesowy ma obowiązek przyjęcia do wiadomości i stosowania się do najnowszej 

wersji tych Zasad i Procedur. Przy sponsorowaniu nowego Partnera Biznesowego Partner 

Biznesowy sponsorujący ma obowiązek pomóc nowemu kandydatowi na Partnera Biznesowego 

w przyjęciu do wiadomości tego stałego obowiązku. 
 

b. Cel Zasad: Kyäni wytwarza innowacyjne produkty i wprowadza je na rynek za pomocą 

Niezależnych Partnerów Biznesowych. Kyäni ponosi znaczące nakłady w celu dostarczenia 

materiałów marketingowych, wzmacniania wartości marki dla Firmy oraz tworzenia systemów 

wynagrodzeń dla Partnerów Biznesowych. Dlatego sukces Spółki oraz sukces Partnerów 

Biznesowych w najwyższym stopniu zależą od uczciwości poszczególnych osób, które sprzedają 

produkty. Ponieważ Partnerzy Biznesowi Kyäni to niezależne podmioty gospodarcze, posiadają 

oni daleko idącą swobodę w wyborze sposobu działania i określaniu godzin i metod swojej pracy. 

Pomimo tej niezależności Kyäni zastrzega sobie umowne prawo do ochrony swojej własności 
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intelektualnej w celu zapobiegania nieuzasadnionym wypowiedziom na temat produktów oraz dla 

zachowania wiarygodności swojego modelu biznesowego. Te Zasady i Procedury mają na celu 

osiągnięcie tych założeń. Ponieważ możesz nie znać wielu z tych standardów działania, jest 

bardzo ważne, by zapoznać się z Umową Niezależnego Partnera Biznesowego oraz niniejszymi 

Zasadami i Procedurami i postępować zgodnie z nimi. Jeżeli masz pytania dotyczące 

jakiejkolwiek zasady czy procedury, nie wahaj się skontaktować się z Działem Obsługi Klienta 

Kyäni. 
 

c. Zmiany w Umowie Niezależnego Partnera Biznesowego: Kyäni może zmienić Umowę 

Niezależnego Partnera Biznesowego w dowolnym czasie wedle własnego i wyłącznego uznania. 

Podpisując Umowę Niezależnego Partnera Biznesowego, Partner Biznesowy wyraża zgodę na 

podporządkowanie się wszelkim zmianom i modyfikacjom, jakie Kyäni zdecyduje się wprowadzić. 

Zmiany wejdą w życie po zawiadomieniu o nich w publikowanych materiałach Kyäni lub w 

BackOffice. Spółka udostępni wszystkim Partnerom Biznesowym pełną wersję zmienionych 

zapisów w następujący sposób lub na kilka podanych tu sposobów: (1) umieszczając informację 

o zmianach na oficjalnej stronie internetowej Spółki; (2) pocztą elektroniczną (e-mail); (3) 

umieszczając informację w biuletynach Spółki; (4) umieszczając informację w zamówieniach 

produktów lub na rozliczeniach premii; (6) wysyłając je osobno do Partnerów Biznesowych. 

Kontynuowanie działalności jako Partner Biznesowy Kyäni lub przyjęcie premii lub prowizji będzie 

równoznaczne z akceptacją wszelkich zmian tego typu. 
 

2. ROZPOCZĘCIE WSPÓŁPRACY JAKO NIEZALEŻNY PARTNER BIZNESOWY 
 

a. Warunki zostania Niezależnym Partnerem Biznesowym: aby zostać Niezależnym Partnerem 

Biznesowym Kyäni, każdy kandydat musi: 
 

i. być pełnoletni i spełniać wszystkie inne wymagane przez prawo warunki do zawierania 

umów; 

ii. podać zgodne z prawdą i dokładne informacje dotyczące tożsamości, miejsca stałego 

zamieszkania, numeru telefonu i adresu e-mail, czego Spółka może każdorazowo 

zażądać; 

iii. przedłożyć Kyäni poprawnie wypełniony Wniosek o Partnerstwo Biznesowe i Umowę 

Niezależnego Partnera Biznesowego lub dostarczyć kompletne informacje i; 

iv. uiścić należną opłatę rejestracyjną, włącznie z Pakietem Startowym, jeśli taki wybrano. 

v. Prosimy podać niepowtarzalny numer identyfikacyjny, stosowany do celów podatkowych 

lub administracyjnych, wydany w kraju w którym Partner Biznesowy ubiega się o 

członkostwo w Kyäni. 
 

b. Spółka zastrzega sobie prawo do odrzucania wniosków nowych kandydatów na Partnera 

Biznesowego lub wniosków o przedłużenie umowy wedle własnego i wyłącznego uznania. 
 

c. Rejestracja jako nowy Partner Biznesowy: nowi Partnerzy Biznesowi muszą zostać 

zwerbowani online przez oficjalną stronę internetową Kyäni lub przez stronę internetową 

sponsorującego Partnera Biznesowego, będącą repliką strony Kyäni. 
 

d. Korzyści Partnera Biznesowego: po zaakceptowaniu Wniosku o Partnerstwo Biznesowe i 

Umowy Niezależnego Partnerstwa Biznesowego przez Kyäni Partner Biznesowy może 

uczestniczyć w Globalnym Planie Wynagrodzeń Kyäni. W zależności od prawa lokalnego oraz 

zasad Spółki obowiązujących dla Twojej lokalizacji, do korzyści Partnera Biznesowego należą: 
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i. prawo do zakupu produktów Kyäni po cenach dla Partnerów Biznesowych; 

ii. prawo do otrzymywania należnych prowizji i premii podanych w Globalnym Planie 

Wynagrodzeń Kyäni; 

iii. prawo do udziału we wszystkich promocjach, programach motywacyjnych i innych 

konkursach ogłaszanych każdorazowo przez Kyäni; 

iv. prawo do rejestrowania lub sponsorowania innych osób jako Klientów lub Partnerów 

Biznesowych dla firmy Kyäni; 

v. prawo do otrzymywania okresowych biuletynów oraz innych komunikatów Kyäni; 

vi. prawo do uczestnictwa w spotkaniach służących wspieraniu, obsłudze, szkoleniu, 

motywowaniu i uznawaniu osiągnięć Partnerów Biznesowych sponsorowanych przez 

Kyäni za odpowiednią opłatą (o ile dotyczy). 

e. Warunki Umowy: Umowa Niezależnego Partnera Biznesowego wejdzie w życie w dniu 

zatwierdzenia przez Kyӓni i będzie obowiązywać dalej aż do anulowania jak przewidziano w 

niniejszym dokumencie lub w Umowie Niezależnego Partnera Biznesowego. 

3.  PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI DLA KYÄNI 

a. Przestrzeganie Globalnego Planu Wynagrodzeń Kyäni: Partnerom Biznesowym nie wolno 

oferować szans biznesowych Kyäni przez lub w powiązaniu z jakimkolwiek innym systemem, 

programem lub metodą marketingową inną niż szczegółowo opisaną w oficjalnych dokumentach 

Kyäni i w żaden sposób, który odbiega od wyłącznego użycia oficjalnych formularzy Kyäni. 

Partnerom Biznesowym nie wolno wymagać uczestnictwa w programie Kyäni lub zachęcać do jej 

podjęcia w żaden sposób, który odbiega od postanowień programu opisanego w oficjalnych 

dokumentach Kyäni. Podobnie Partnerzy Biznesowi nie mogą wymagać lub zachęcać innych do 

dokonywania jakiegokolwiek zakupu lub płatności osobom lub innym podmiotom w celu 

uczestniczenia w Globalnym Planie Wynagrodzeń Kyäni, jeżeli takie zakupy i płatności odbiegają 

od podanych w oficjalnych dokumentach Kyäni jako zalecane lub wymagane. 

b. Ogólne warunki reklamowania: Wszyscy Partnerzy Biznesowi będą chronić i promować dobrą 

reputację Kyӓni i ich produkty. Marketing i promocja Kyӓni, szansa Kyӓni, Globalny Plan 

Wynagrodzeń i produkty Kyӓni będą zgodne z interesem publicznym. 

 Partnerzy Biznesowi muszą unikać wszelkich nieuczciwych, wprowadzających w błąd, 

agresywnych, nieetycznych, niemoralnych, nieuprzejmych lub niewłaściwych zachowań lub 

praktyk. Partnerzy Biznesowi nie będą kierować reklam na wrażliwych konsumentów, w tym 

nowych rodziców, w ciągu 8 tygodni po narodzinach dziecka lub krewnych osoby niedawno 

zmarłej. 

c. Identyfikacja rangi: wszelkie materiały marketingowe Partnera Biznesowego, w formie 

drukowanej lub elektronicznej, muszą poprawnie informować o randze Partnera Biznesowego, 

zgodnie z publikowanymi na bieżąco rangami przyznanymi przez Kyäni. Posługiwanie się 

nieprawdziwymi lub nieautoryzowanymi rangami stanowi naruszenie Umowy Niezależnego 

Partnera Biznesowego oraz niniejszych Zasad i Procedur. Dla przykładu, "Diamond" jest obecnie 

akceptowalnym określeniem rangi. "Diamond RVP" czy "Menedżer Diamond" nie są 

akceptowalne, gdyż zawierają dodatkowe określenia, które nie są uznawane ani przyznawane 

przez Kyäni. 
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d. Reputacja biznesowa: do celów promocji produktów i niezwykłych szans oferowanych przez 

Kyäni, Partnerzy Biznesowi muszą używać materiałów pomocniczych do sprzedaży 

dostarczonych przez Kyäni. Alternatywnie, Partner Biznesowy może opracować własne materiały 

pomocnicze do sprzedaży, jeżeli otrzyma odpowiednią zgodę i zezwolenie na piśmie od Kyäni w 

celu zachowania zgodności z szerokimi i złożonymi wymaganiami prawnymi na szczeblu 

ponadnarodowym, krajowym i lokalnym. Naruszenie tej zasady (w tym reklamowanie w Internecie 

bez zezwolenia) nie tylko stanowi rażące naruszenie Umowy, ale także zagraża korzystaniu z 

szans Kyäni przez wszystkich Partnerów Biznesowych. 

e. Spotkania Partnerów Biznesowych: Partnerzy Biznesowi nie mogą organizować żadnych 

spotkań ani korzystać z pomieszczeń udostępnianych na spotkania Partnerów Biznesowych, by 

promować produkty lub usługi firm innych niż Kyäni lub promować jakiekolwiek organizacje lub 

grupy religijne, społeczne lub braterskie. Wszelkie prezentacje na spotkaniach Partnerów 

Biznesowych muszą być zgodne z lokalnymi przepisami i regulacjami, zaś ich treść musi być 

zgodna z oficjalnie publikowanymi materiałami marketingowymi Kyäni dla kraju, w którym 

spotkanie Partnerów Biznesowych ma miejsce. 

f. Ograniczenia Sponsorowania i Placementu: Wszyscy małżonkowie, partnerzy w 

gospodarstwie domowym lub inni pozostający we wzajemnie uznanym związku muszą być 

sponsorowani  i umieszczeni w tej samej linii dolnej i muszą być sponsorowani bezpośrednio 

(zarówno na drzewie sponsora jak i na drzewie placement). Osoby te nie mogą być umieszczone 

krzyżowo ani też nie mogą być umieszczone tak, że osoba niebędąca członkiem rodziny lub 

partnerem jest umieszczona między dwoma takimi osobami, o ile Kyäni nie wyrazi na to pisemnej 

zgody. 

g. Spamowanie i niechciana komunikacja masowa: Partnerzy Biznesowi muszą przestrzegać 

lokalnego prawa, reguł i zarządzeń, dotyczących niechcianej komunikacji masowej i spamowania.  

Obowiązuje ogólna zasada, że Partnerzy Biznesowi nie mogą wykorzystywać ani wysyłać 

niechcianych faksów, wysyłać masowo wiadomości e-mail ani spamować w związku z 

prowadzeniem działalności związanej z Kyäni. Terminy „niechciane faksy" oraz „niechciane 

maile" oznaczają przesyłanie jakiegokolwiek materiału lub informacji reklamującej albo 

promującej Kyäni, jej produkty, plan wynagrodzeń lub każdy inny aspekt Spółki za pomocą 

telefaksu lub poczty elektronicznej, do jakiejkolwiek innej osoby niż: (a) osoby, która wyraziła 

zainteresowanie lub zgodę; lub (b) osoby, z którą Partner Biznesowy nawiązał stosunki handlowe 

lub osobiste. Sformułowanie „nawiązał stosunki handlowe lub osobiste" oznacza wcześniejsze 

lub istniejące stosunki powstałe jako dobrowolna obustronna komunikacja między Partnerem 

Biznesowym a daną osobą na podstawie: (a) zapytania, wniosku, zakupu lub transakcji przez 

osobę w odniesieniu do produktów oferowanych przez Partnera Biznesowego; lub (b) stosunków 

osobistych lub rodzinnych, które nie zostały uprzednio zakończone przez żadną ze stron. 

h. Telemarketing: Partnerom Biznesowym nie wolno korzystać z telemarketingu w związku z 

prowadzeniem swojej działalności dla Kyäni. Pojęcie „telemarketing" oznacza wykonanie jednej 

lub więcej rozmów telefonicznych do osoby indywidualnej lub podmiotu gospodarczego w celu 

zachęcenia do zakupu produktu Kyäni lub rekrutację osoby lub podmiotu do korzystania z szans 

biznesowych Kyäni. Wykonywanie rozmów telefonicznych „na ślepo" do potencjalnych Klientów 

lub Partnerów Biznesowych, które służą promowaniu produktów lub szans biznesowych Kyäni, 

stanowi telemarketing i jest zabronione. 
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Mimo powyższego zastrzeżenia Partner Biznesowy może wykonywać rozmowy telefoniczne do 

potencjalnych Klientów lub Partnerów Biznesowych w następujących, ograniczonych sytuacjach: 

1. jeśli Partner Biznesowy nawiązał wcześniej stosunki handlowe z potencjalnym Klientem 

lub Partnerem Biznesowym. „Nawiązane stosunki handlowe” to stosunki między 

Partnerem Biznesowym a potencjalnym Klientem oparte na: 

2. zakupie lub wynajmie dóbr lub usług od Partnera Biznesowego przez potencjalnego 

Klienta w okresie osiemnastu (18) miesięcy bezpośrednio przed datą rozmowy 

telefonicznej mającej na celu zachęcenie potencjalnego Klienta do zakupu produktu lub 

usług; 

3. transakcji finansowej między potencjalnym Klientem a Partnerem Biznesowym w okresie 

osiemnastu (18) miesięcy bezpośrednio przed datą takiej rozmowy telefonicznej. 

4. osobistym zapytaniu lub wniosku potencjalnego Klienta dotyczącej produktu lub usługi 

oferowanej przez Partnera Biznesowego w ciągu trzech (3) miesięcy bezpośrednio przed 

datą takiej rozmowy telefonicznej. 

5. podpisanej zgodzie na piśmie od potencjalnego Klienta na przeprowadzenie rozmowy 

telefonicznej. Zgoda na przeprowadzenie rozmowy musi zawierać numer(y) telefonu, pod 

które Partner Biznesowy jest uprawniony dzwonić. 

6. Partnerzy Biznesowi mogą dzwonić do członków rodziny, swoich przyjaciół i znajomych. 

„Znajomy" to osoba, z którą Partner Biznesowy utrzymuje przynajmniej od niedawna 

bezpośrednie stosunki (tj. Partner Biznesowy niedawno osobiście poznał tę osobę). 

Należy jednak pamiętać, że jeśli Partner Biznesowy ma w zwyczaju "zbieranie 

wizytówek" od każdego, kogo spotka i następnie dzwoni do tych osób, lokalne prawo 

może to traktować jako zabronioną formę telemarketingu. Dlatego też, jeżeli Partnerzy 

Biznesowi decydują się na dzwonienie do swoich „znajomych", to powinni to czynić 

wyłącznie okazyjnie, a nie w ramach rutynowej praktyki. 

Poza tym, Partnerzy Biznesowi nie mogą używać automatycznych systemów połączeń 

telefonicznych w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej dla Kyäni. Pojęcie 

„automatyczny system połączeń telefonicznych" oznacza urządzenie, które jest zdolne: (a) do 

zapisywania lub generowania numerów telefonicznych, na które ma zostać wykonane połączenie 

z użyciem generatora przypadkowych lub sekwencyjnych numerów; oraz (b) do dzwonienia na 

takie numery. 

i. Strony internetowe Partnera Biznesowego: za wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej 

sekcji oraz w sekcji (j) poniżej, jeśli Partner Biznesowy chce wykorzystać stronę internetową do 

promocji swojego biznesu z Kyäni, żaden Partner Biznesowy nie może niezależnie tworzyć strony 

internetowej, która wykorzystuje nazwy, znaki logo lub opisy produktów Kyäni lub w inny sposób 

promuje (bezpośrednio lub pośrednio) produkty Kyäni lub okazje biznesowe Kyäni. Wszystkie 

zdjęcia na stronie internetowej Partnera Biznesowego muszą pochodzić z oficjalnej sekcji 

pobierania w kraju rezydencji Partnera Biznesowego. Strona musi wyraźnie zawierać nazwisko 

Partnera Biznesowego, informacje kontaktowe oraz frazę "Niezależny Partner Biznesowy Kyäni". 

Narodowe i lokalne przepisy dotyczące Internetu, w tym stron promocyjnych, są złożone. 

Naruszenie prawa przez Partnerów Biznesowych może zmusić Kyäni do podjęcia ewentualnych 
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działań egzekucyjnych, które mogłyby narazić Spółkę i działalność gospodarczą wszystkich 

Partnerów Biznesowych na niebezpieczeństwo. 

Z tego względu Kyäni stanowczo zachęca wszystkich Partnerów Biznesowych do używania 

profesjonalnego duplikatu strony internetowej spółki. Duplikowane strony internetowe są 

tworzone i utrzymywane przez Kyäni w celu zapewnienia zgodności ze wszystkimi stosowanymi 

zakresami przepisów prawa. 

Kyäni może zezwolić Partnerowi Biznesowemu na stworzenie własnej strony internetowej, jeżeli 

zostaną spełnione pewne warunki. Odnosi się to do: 

i. Partner Biznesowy musi złożyć podanie o zezwolenie na użycie niezależnej strony 

internetowej w formie pisemnej przed utworzeniem tej strony. Podanie o zezwolenie 

powinno zostać wysłane do Działu Zgodności. Zezwolenie na utworzenie niezależnej 

strony internetowej jest kwestią wyłącznego i własnego uznania Kyäni. 

ii. Dodatkowo, Partner Biznesowy ponosi koszty za każdy audyt prawny, przeprowadzony 

dla każdej niezależnej strony internetowej. 

Jeżeli Kyäni dojdzie do wniosku, że zaproponowana niezależna strona internetowa stanowi 

problem, to poinformuje Partnera Biznesowego o konieczności modyfikacji oraz o tym, że 

zezwolenie zostanie wstrzymane do czasu ich wykonania. Nie wolno dokonywać zmian lub 

modyfikacji na autoryzowanej stronie internetowej, o ile Kyäni nie udzieli na to zezwolenia na 

piśmie. 

Nie wolno dokonywać zmian ani modyfikacji autoryzowanej strony internetowej pod 

następującymi warunkami: 

Jeżeli Partner Biznesowy chce zmienić stronę internetową, na którą uprzednio uzyskał 

zezwolenie, musi złożyć podanie o dokonanie modyfikacji niezależnej strony internetowej i uiścić 

opłatę za zmiany w wysokości 80 euro. Wniosek o modyfikację musi jednoznacznie określać 

każdą zmianę lub dodatek, jakie chce wprowadzić Partner Biznesowy. Nie wolno publikować 

zmian na stronie internetowej przed otrzymaniem pisemnej zgody Kyäni. 

j. Strony internetowe Partnerów Biznesowych i sprzedaż online: Partnerzy Biznesowi mogą 

prowadzić sprzedaż online za pośrednictwem strony Partnera Biznesowego, zatwierdzonej przez 

Biuro Korporacyjne Kyäni. Każdy Partner Biznesowy, który otrzymał takie zezwolenie, musi liczyć 

się z następującymi ograniczeniami: 

1. Produkty nie mogą być sprzedawane w cenie niższej niż obecnie publikowana cena 

hurtowa (Partnera Biznesowego); 

2. Partnerzy Biznesowi nie mogą zamieszczać linków do takich stron internetowych, jak 

eBay, Amazon i podobne; 

3. Partnerzy Biznesowi nie mogą oferować produktów do sprzedaży w krajach, w których 

Kyäni oficjalnie nie działa, przy czym określenie kraju, w którym Kyäni oficjalnie działa, 

pozostaje do wyłącznego i dowolnego uznania Kyäni; 
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4. Partnerzy Biznesowi muszą używać zatwierdzonych zdjęć firmowych oraz zasobów z 

ważnych rynków, jak określono w sekcji pobierania BackOffice i nie mogą zmieniać ich 

rozmiarów; 

5. Partnerzy Biznesowi nie mogą sprzedawać żadnych innych produktów oddzielnie lub w 

połączeniu z produktami Kyäni, o ile nie uzgodniono inaczej na piśmie z góry z Kyäni. 

6. Adres URL musi zawierać frazę „kyanidist“ lub „kyaniteam“ wraz z innym unikalnym 

identyfikatorem Partnera Biznesowego. Bez uprzedniej, pisemnej zgody firmy Kyäni nie 

wolno zamieszczać w adresie URL nazw produktów, krajów, rynków ani terytoriów. 

Przykładowo dopuszczalne byłyby adresy URL: www.wellnesskyanidist.com i 

www.healthykyaniteam.com. Niedopuszczalny byłby adres URL: 

www.kyanigermany.com. 

7. Kyäni dostarczy Partnerowi Biznesowemu SDK (Software Development Kit), który 

umożliwi zlinkowanie strony Partnera Biznesowego z kartą zakupów, będącą własnością 

Kyäni i kontrolowaną przez Kyäni. 

8. Kyäni zastrzega sobie prawo do zaakceptowania, odrzucenia, zatwierdzenia lub 

unieważnienia dowolnej proponowanej przez Partnera Biznesowego strony internetowej 

wedle własnego wyłącznego uznania. 

9. Partnerzy Biznesowi nie mogą stosować żadnych niedozwolonym prawem ani 

oszukańczych środków do manipulowania preferencjami wyników wyszukiwania w 

silnikach wyszukiwarek. 

k. Reklama w silnikach wyszukiwarek: Partnerzy Biznesowi mogą reklamować się w silnikach 

wyszukiwarek internetowych z wykorzystaniem znaków towarowych Kyäni pod warunkiem 

uzyskania wcześniej zgody Kyäni na szczegóły kampanii reklamowej, w tym na stosowane frazy i 

strony docelowe, na które Partner Biznesowy chce przekierować odwiedzających. 

l.    Nazwy domen i adresy mailowe: Partnerzy Biznesowi nie mogą używać lub próbować 

rejestrować żadnych należących do Kyäni nazw handlowych, znaków towarowych, nazw 

usługowych, znaków usługowych, nazw produktów, nazwy Spółki ani innych nazw pochodnych 

jako nazwy domeny internetowej. Partnerom Biznesowym także nie wolno umieszczać lub 

próbować umieszczać żadnych należących do Kyäni nazw handlowych, znaków towarowych, 

nazw usługowych, znaków usługowych, nazw produktów, nazwy Spółki ani innych nazw 

pochodnych w jakimkolwiek adresie mailowym. 

1. Każdy adres e-mail, w którym występuje nazwa Kyäni, musi zawierać frazę „kyanidist“ 

lub „kyaniteam“ wraz z innym identyfikatorem. Na przykład dopuszczalne byłyby 

johndoe.Kyänidist@gmail.com i johndoe.kyäniteam@gmail.com. 

2. Jeżeli adres e-mail obejmuje frazy „kyanidist“ lub „kyaniteam“ wówczas również wiersz 

popisu musi zawierać nazwę Partnera Biznesowego i frazę „Niezależny Partner 

Biznesowy firmy Kyäni“ lub „Zespół Niezależnych Partnerów Biznesowych firmy Kyäni“. 

m. Konta w Social Mediach: Jeśli Kyäni jest używane w Social Mediach, nazwy użytkowników 

zawierające "Kyäni", musza rowniez zawierac " Kyänidist˝" albo "Kyäniteam". Żadne inne nazwy 

nie bedą akceptowane. Nazwy użytkowników nie mogą również zawierać nazw produktów Kyäni, 

takich jak  “Sunrise”, “Sunset”, “PayGate Accumulator”, etc. Dodatkowo, Partner Biznesowy ma 
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obowiazek używać oznaczenia "Kyӓni Independent Business Partner” albo "Kyӓni Independent 

Business Partner Team" wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem. Wszelkie zdjecia, obrazy etc 

używane w Social Mediach, a które nawiązuja do produktów Kyani, muszą być oficjalnie 

zatwierdzonymi i uzyskanymi z biura Kyäni. 

n. Wizytówki: wszystkie wizytówki muszą zawierać logo Niezależnego Partnera Biznesowego 

Kyäni. Partner Biznesowy nie może zamieszczać na wizytówkach żadnych odwołań ani treści, 

które w uzasadniony sposób mogłyby sugerować osobie otrzymującej wizytówkę, że Partner 

Biznesowy jest pracownikiem Kyäni. Jeżeli Partner Biznesowy chce umieścić na wizytówce swoją 

rangę, nazwa tej rangi musi być dokładna. 

o. Znaki towarowe i prawa autorskie: Kyäni nie zezwala bez wcześniejszej pisemnej zgody na 

wykorzystanie jej nazw handlowych, znaków towarowych wzornictwa ani symboli przez żadne 

osoby, w tym Partnerów Biznesowych Kyäni. Partnerzy Biznesowi nie mogą wytwarzać na 

sprzedaż ani w celu dystrybucji żadnych nagrań z imprez firmowych ani przemówień bez 

zezwolenia na piśmie ze strony Kyäni ani nie mogą reprodukować na sprzedaż lub do użytku 

osobistego wyprodukowanych przez Spółkę nagrań audio ani wideo. 

p. Media i zapytania z mediów: Partnerom Biznesowym nie wolno podejmować prób 

odpowiadania na pytania mediów o Kyäni lub jej produktach albo niezależną działalność 

gospodarczą dla Kyäni. Wszelkie zapytania z dowolnych mediów, dotyczące w jakikolwiek 

sposób Kyäni, muszą być natychmiast przekazywane do Działu Public Relations Kyäni. Zapis ten 

ma na celu zapewnienie dostarczenia dokładnych i wiarygodnych informacji do wiadomości 

publicznej oraz troskę o właściwy publiczny wizerunek Spółki. 

q. Kupowanie premii: „kupowanie premii” obejmuje: (a) sponsorowanie osób indywidualnych lub 

podmiotów gospodarczych bez wiedzy o istnieniu i/lub złożeniu wniosku jako Niezależny Partner 

Biznesowy i Umowy; (b) nieuczciwe sponsorowanie lub rejestrowanie osoby indywidualnej lub 

podmiotu gospodarczego jako Partnera Biznesowego lub Klienta; (c) sponsorowanie lub próba 

sponsorowania nieistniejących osób lub podmiotów jako Partnerów Biznesowych lub Klientów; 

lub (d) użycie karty kredytowej przez lub w imieniu Partnera Biznesowego lub Klienta, jeżeli 

Partner Biznesowy lub Klient nie jest właścicielem konta tej karty. Kupowanie premii stanowi 

rażące naruszenie tych Zasad i Procedur i jest surowo i absolutnie zabronione. 

r. Podmioty gospodarcze: Korporacja, spółka czy powiernictwo (łącznie określane w tej sekcji, 

jako „Podmiot gospodarczy“) mogą zgłosić chęć zostania Partnerem Biznesowym Kyäni 

przedstawiając Kyäni Świadectwo zarejestrowania spółki, Umowę spółki lub dokumenty 

powiernictwa i stosowne dokumenty rządowe potwierdzające istnienie podmiotu gospodarczego 

(dokumenty te łącznie określa się mianem „Dokumentów podmiotu“), wraz z właściwie 

wypełnionym formularzem Rejestracji podmiotu gospodarczego. Jeżeli Partner Biznesowy jest 

sponsorowany online, Dokumenty podmiotu i formularz Rejestracji podmiotu gospodarczego 

muszą być zgłoszone do Kyäni w terminie 30 dni od sponsoringu online. Przedsiębiorstwo 

współpracujące z Kyäni może zmienić swój status, zachowując tego samego sponsora, 

zmieniając status z osoby fizycznej na spółkę, korporację lub powiernictwo bądź z instytucji 

jednego rodzaju w inną, jednak będzie to wymagać przeprowadzenia normalnego procesu 

Przeniesienia Własności. Formularz Rejestracji podmiotu gospodarczego musi być podpisany 

przez wszystkich udziałowców, partnerów lub powierników. Członkowie podmiotu solidarnie 

odpowiadają za zadłużenie lub inne zobowiązania wobec Kyäni. Zmiany podmiotu 
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gospodarczego nie można wykorzystywać do obejścia zasad Zmiany genealogii lub 

Przeniesienia własności. 

s. Zmiany działalności na rzecz Kyäni: każdy Partner Biznesowy ma obowiązek 

natychmiastowego powiadomienia Kyäni o wszystkich zmianach danych zawartych w jego 

Wniosku o Partnerstwo Biznesowe lub Umowie, składając pisemne podanie, należycie 

wypełniony Wniosek o Partnerstwo Biznesowe, Umowę z właściwymi danymi oraz odpowiednie 

dokumenty potwierdzające zmiany. 

t. Zmiany w genealogii: Ze względu na ochronę integralności wszystkich organizacji 

marketingowych i zabezpieczenia ciężkiej pracy Partnerów Biznesowych Kyäni, zdecydowanie 

odradza się dokonywania zmian w genealogii. Zachowanie integralności drzewa lub struktury ma 

krytyczne znaczenie dla powodzenia każdego Partnera Biznesowego i organizacji marketingowej. 

W związku z powyższym rzadko zezwala się na przejście podmiotu współpracującego z Kyäni z 

jednej struktury do innej. 

Wnioski o zmianę genealogii należy złożyć na piśmie do Wydziału ds. Obsługi Partnerów 

Biznesowych (ang. Business Partner Services Department), we wniosku należy przedstawić 

powód wnioskowanej zmiany. Wniosek o przeniesienie zostanie rozpatrzony pozytywnie 

wyłącznie w dwu (2) okolicznościach: 

i. W przypadku oszukańczej zachęty lub nieetycznego sponsoringu, Partner Biznesowy 

może złożyć wniosek o przeniesienie do innej organizacji wraz całą swoją organizacją 

marketingową. Wszystkie wnioski o przeniesienia zarzucające nieuczciwe praktyki 

sponsorskie będą oceniane indywidualnie. 

ii. Partner Biznesowy ubiegający się o przeniesienie zgłasza prawidłowo wypełniony i 

odpowiednio podpisany formularz wniosku o Zmianę genealogii, włącznie z pisemną 

zgodę wszystkich dotkniętych zmianą Partnerów Biznesowych będących w hierarchii 

powyżej wnioskodawcy. Jeżeli Partner Biznesowy będący w hierarchii powyżej nie 

odpowie na wniosek o zgodę w ciągu trzydziestu dni, taki brak odpowiedzi będzie uznany 

za zgodę na proponowane przeniesienie. Zmiana genealogii dozwolona jest jedynie w 

ciągu pierwszych 30 dni od rejestracji. Nie dopuszcza się zmian po tym terminie. 

Partnerzy Biznesowi będący w hierarchii poniżej wnioskodawcy będą przeniesieni wraz z 

nim, chyba że wniosek wskazuje coś innego. Kyäni zostawia sobie trzydzieści (30) dni na 

przetworzenie i weryfikację wniosku od jego zgłoszenia przez przenoszonego Partnera 

Biznesowego. Wyjątkiem jest pierwsze 10 dni, kiedy formularz wniosku o Zmianę 

genealogii nie jest wymagany. W tym czasie sponsor może wysłać wniosek ze swojego 

adresu e-mail, zarejestrowanego w danych, na Obsługi klienta. Po upływie 10 dni 

wymagany jest formularz. 

Składanie niekompletnych, wprowadzających w błąd, sfałszowanych lub oszukańczych 

dokumentów o zmianę w Drzewie Genealogii może skutkować odrzuceniem wniosku i 

działaniami dyscyplinarnymi w stosunku do Partnera Biznesowego składającego taki dokument. 

u. Nieautoryzowane twierdzenia i działania 

1. Zwolnienie od odpowiedzialności: Partner Biznesowy jest w pełni odpowiedzialny za 

wszystkie ustne lub pisemne oświadczenia składane o produktach i Globalnym Planie 

Wynagrodzeń Kyäni, które nie są wyraźnie zawarte w oficjalnych materiałach Kyäni. 
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Partner Biznesowy zgadza się na zapewnienie nienarażenia na szkody i pozwy oraz na 

obronę Kyäni i jego dyrektorów, wyższych urzędników, pracowników i agentów przed 

wszelkimi pozwami sądowymi, karami cywilnymi, opłatami adwokackimi, kosztami 

sądowymi lub stratami biznesowymi, które powstają w związku z nieautoryzowanymi 

oświadczeniami lub działaniami Partnera Biznesowego. Ten zapis zachowuje ważność 

także po wygaśnięciu Umowy Niezależnego Partnera Biznesowego. 

 

2. Wypowiedzi dotyczące produktów: żadne wypowiedzi (w tym osobiste rekomendacje) o 

terapeutycznych, leczniczych lub zdrowotnych właściwościach jakichkolwiek produktów 

oferowanych przez Kyäni poza przypadkami opisanymi w oficjalnych dokumentach Kyäni 

obowiązującymi dla docelowego państwa sprzedaży nie mogą być rozpowszechniane. W 

szczególności żaden Partner Biznesowy nie może formułować wypowiedzi, iż produkty 

Kyäni są pomocne w kuracji, leczeniu, diagnozie, łagodzeniu objawów lub zapobieganiu 

jakimkolwiek chorobom. Tego typu oświadczenia mogą być uznane za wypowiedzi o 

charakterze medycznym lub farmaceutycznym. Naruszają one nie tylko zasady Kyäni, 

ale są także potencjalnie niebezpieczne i mogą naruszać różne prawa krajowe i 

miejscowe. 

3. Wypowiedzi dotyczące przychodów: w swoim zapale do werbowania potencjalnych 

Partnerów Biznesowych niektórzy Partnerzy Biznesowi czują niekiedy pokusę 

wypowiedzi o przychodach lub oświadczeń o zarobkach w celu zademonstrowania 

atrakcyjności marketingu sieciowego. Jest to przeciwskuteczne, ponieważ nowi Partnerzy 

Biznesowi mogą bardzo szybko okazać rozczarowanie, jeśli ich wyniki nie są tak dobre 

lub tak szybkie, jak wyniki osiągnięte przez innych. W Kyäni głęboko wierzymy w to, że 

potencjał dochodowy Kyäni jest wystarczająco duży, by był bardzo atrakcyjny, nawet bez 

ogłaszania zarobków innych. Poza tym prawa krajowe lub lokalne często regulują, a 

nawet zakazują osobom pracującym w marketingu sieciowym pewnych rodzajów 

wypowiedzi i rekomendacji co do przychodów O ile Partnerzy Biznesowi mogą wierzyć, 

że upublicznianie dokumentów o dochodach lub ujawnianie dochodów swoich i innych 

jest korzystne, takie podejście ma konsekwencje prawne, które mogą być negatywne dla 

Kyäni a także dla Partnera Biznesowego składającego takie oświadczenia, chyba że 

takie prawidłowe ujawnienia wymagane przez prawo są wykonywane jednocześnie z 

wypowiedziami na temat dochodów lub oświadczeniami o zarobkach. Ponieważ 

Partnerzy Biznesowi Kyäni nie posiadają danych do wypowiedzi o przychodach 

potrzebnych do zgodności z wymaganiami prawnymi, Partner Biznesowy nie może 

formułować żadnych prognoz lub wypowiedzi o przychodach ani ujawniać swoich 

przychodów lub innych osób z działalności dla Kyäni przy prezentowaniu lub wyjaśnianiu 

potencjalnemu Partnerowi Biznesowemu szans biznesowych Kyäni lub Globalnego Planu 

Wynagrodzeń (dotyczy to także pokazywania rozliczeń, kopii rozliczeń, wyciągów 

bankowych lub ewidencji podatkowej). Hipotetyczne przykłady przychodów używane w 

celu wytłumaczenia działania Globalnego Planu Wynagrodzeń, które są oparte wyłącznie 

na prognozach matematycznych, mogą być przedstawiane potencjalnym Partnerom 

Biznesowym, o ile Partner Biznesowy, który korzysta z takich hipotetycznych przykładów, 

(1) wyraźnie da do zrozumienia potencjalnemu Partnerowi Biznesowemu lub Partnerom 

Biznesowym, że przedstawione zarobki są hipotetyczne; i (2) dostarczy każdemu 

potencjalnemu Partnerowi Biznesowemu aktualną kopię oficjalnego oświadczenia o 

ujawnianiu przychodów Kyäni. 
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4. Punkty sprzedaży: Kyäni wyraźnie zachęca do sprzedaży produktów przez kontakt 

osobisty. W celu zachowania wartości marki Kyäni i zapewnienia standardu uczciwości 

dla swoich Partnerów Biznesowych, Partnerom Biznesowym nie wolno prezentować lub 

sprzedawać produktów lub prospektów Kyäni w żadnym punkcie sprzedaży detalicznej 

lub usług poza przypadkami tu opisanymi bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki. Kyäni 

pozwala Partnerom Biznesowym na oferowanie i finalizowanie sprzedaży w punktach 

sprzedaży detalicznej lub usług, jeśli dany punkt sprzedaży jest: (1) niezależnym i 

lokalnym punktem sprzedaży detalicznej, a nie częścią krajowej lub regionalnej sieci 

sklepów; lub (2) praktyką lekarską. Kyäni pozwala Partnerom Biznesowym na oferowanie 

i finalizowanie sprzedaży komercyjnej po uprzedniej pisemnej zgodzie ze strony Spółki. 

Dla celów niniejszych Zasad i Procedur, termin "sprzedaż komercyjna" oznacza 

sprzedaż: (a) produktów Kyäni o wartości równej 800 euro lub większej w pojedynczym 

zamówieniu; i (b) na rzecz osoby trzeciej, która zamierza sprzedać produkty klientowi 

końcowemu. 

5. Targi, wystawy i inne platformy sprzedaży: Partnerzy Biznesowi mogą wystawiać i/lub 

sprzedawać produkty Kyäni na targach i wystawach komercyjnych. Przed złożeniem 

kaucji u organizatora danej imprezy, Partnerzy Biznesowi muszą skontaktować się 

pisemnie z Działem Obsługi Partnerów Biznesowych w celu otrzymania warunkowego 

pozwolenia na piśmie, ponieważ zgodnie z polityką Kyäni Spółka zezwala wyłącznie na 

udział jednego podmiotu prowadzącego sprzedaż Kyäni w danej imprezie. Ostateczna 

zgoda zostanie wydana pierwszemu Partnerowi Biznesowemu, który przedstawi oficjalną 

reklamę wydarzenia, kopię kontraktu podpisanego przez Partnera Biznesowego i 

przedstawiciela imprezy, a także pokwitowanie potwierdzające zapłatę kaucji za stoisko. 

Zgoda wydawana jest wyłącznie dla wnioskowanego wydarzenia. Wszelkie wnioski o 

udział w przyszłych imprezach należy ponownie składać w Dziale Obsługi Partnerów 

Biznesowych. W celu zachowania wartości marki Kyäni zastrzega sobie prawo do 

odmowy udzielenia zgody na uczestnictwo w jakiejkolwiek imprezie, którą uzna za 

nieodpowiednie miejsce do promocji swoich produktów lub szans biznesowych. Zgoda 

nie zostanie wyrażona na uczestnictwo w giełdach wymiany, wyprzedażach garażowych, 

pchlich targach lub na targach rolniczych, ponieważ tego typu miejsca nie są 

odpowiednie do kreowania profesjonalnego wizerunku Kyäni. 

6. Zakaz stosowania agresywnej polityki cenowej: cała sprzedaż produktów przez Partnera 

Biznesowego musi odbywać się w opublikowanych przez Partnera Biznesowego cenach 

hurtowych, dostępnych na stronie internetowej Kyäni w dniu sprzedaży. 

v. Konflikt interesów 

1. Zakaz nakłaniania do współpracy: Partnerzy Biznesowi Kyäni mogą uczestniczyć w 

innych przedsięwzięciach sprzedaży bezpośredniej, marketingu sieciowego lub 

wielopoziomowego (łącznie zwanych „marketingiem sieciowym”) niezwiązanych z 

produktami Kyäni wedle własnego uznania. Niemniej, jeśli Partner Biznesowy zdecyduje 

się wziąć udział w innym systemie marketingu sieciowego, w celu uniknięcia konfliktów 

interesów i lojalności, Partnerom Biznesowym nie wolno prowadzić nieautoryzowanej 

rekrutacji, co obejmuje jak poniżej: 

Każdą próbę lub rzeczywiście dokonaną rekrutację lub sponsoring Klientów lub 

Partnerów Biznesowych Kyäni do innych przedsięwzięć marketingu sieciowego w sposób 
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bezpośredni lub pośredni przez osobę trzecią w czasie trwania tej Umowy. Dotyczy to 

między innymi prezentowania lub świadczenia pomocy przy prezentowaniu innych 

przedsięwzięć marketingu sieciowego jakiemukolwiek Klientowi lub Partnerowi 

Biznesowemu Kyäni lub pośredniego czy bezpośredniego zachęcania jakiegokolwiek 

Klienta lub Partnera Biznesowego Kyäni do przyłączenia się do innych przedsięwzięć. 

Ponieważ istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że pojawią się konflikty interesów w 

momencie, gdy Partner Biznesowy uczestniczy w dwóch różnych programach 

marketingu sieciowego, przed podjęciem rekrutacji lub sponsorowania tego 

potencjalnego Klienta lub Partnera Biznesowego do innego przedsięwzięcia marketingu 

sieciowego w zakresie odpowiedzialności Partnera Biznesowego leży ustalenie, czy 

potencjalny Klient lub Partner Biznesowy jest Klientem lub Partnerem Biznesowym Kyäni. 

Partner Biznesowy nie może rekrutować żadnego Partnera Biznesowego lub Klienta 

Kyäni do innego programu marketingu sieciowego przez okres sześciu miesięcy po 

rozwiązaniu Umowy Partnerstwa Biznesowego. 

Partner Biznesowy nie może tworzyć lub oferować żadnych dokumentów, nagrań lub 

materiałów promocyjnych jakiegokolwiek rodzaju na potrzeby innego przedsięwzięcia 

marketingu sieciowego, które są używane przez Partnera Biznesowego lub przez osobę 

trzecią do rekrutowania Klientów lub Partnerów Biznesowych Kyäni dla tego 

przedsięwzięcia; 

Partner Biznesowy nie może sprzedawać, oferować do sprzedaży lub promować 

żadnych konkurencyjnych produktów dla Klientów lub Partnerów Biznesowych Kyäni. 

Każdy produkt tego samego gatunku, co produkt Kyäni, jest uznawany za konkurencyjny, 

tj. każdy suplement diety należy do tego samego gatunku co suplementy diety Kyäni i 

dlatego jest produktem konkurencyjnym niezależnie od różnic w cenie, jakości, 

składnikach czy zawartości odżywczej. 

Oferowanie produktów lub promowanie Globalnego Planu Wynagrodzeń Kyäni w 

połączeniu z jakimikolwiek produktami, planami, szansami lub zachętami biznesowych 

innego producenta; lub 

Oferowanie jakichkolwiek produktów, planów, szans lub zachęt biznesowych innego 

producenta na spotkaniach, konferencjach, wydarzeniach z okazji wprowadzenia na 

rynek, zjazdach i innych imprezach Kyäni lub zaraz po wydarzeniach tego typu. 

2. Raporty o działalności Partnerów Biznesowych niższego szczebla: Raporty o działalności 

Partnerów Biznesowych znajdujących się niżej w hierarchii struktury marketingowej są 

dostępne dla Partnera Biznesowego do wglądu na oficjalnej stronie Kyäni. Dostęp do 

raportów o działalności Partnerów Biznesowych niższego szczebla jest chroniony 

hasłem. Wszystkie raporty o działalności Partnerów Biznesowych niższego szczebla i 

informacje w nich zawarte są poufne i stanowią własność i tajemnicę handlową Kyäni. 

Raporty o działalności Partnerów Biznesowych niższego szczebla są dostarczane 

Partnerom Biznesowym jako ściśle poufne i w wyłącznym celu ułatwienia Partnerom 

Biznesowym pracy z ich strukturami niższego szczebla w ramach rozwoju ich biznesu z 

Kyäni. Partnerzy Biznesowi powinni korzystać z raportów w celu wspierania, 

motywowania i szkolenia Partnerów Biznesowych podlegającym im w hierarchii struktury 

marketingowej. Partner Biznesowy i Kyäni są zgodni co do tego, że bez tego 

porozumienia o poufności i nieudostępnianiu, Kyäni nie dostarczałaby Partnerom 
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Biznesowym raportów z działalności struktur niższego szczebla. Partnerowi 

Biznesowemu nie wolno ani w imieniu własnym, ani w imieniu innej osoby, spółki, 

stowarzyszenia lub innego podmiotu gospodarczego: 

i. udostępniać w sposób bezpośredni lub pośredni osobom trzecim jakichkolwiek 

informacji zawartych w którymkolwiek raporcie o działalności Partnerów 

Biznesowych niższego szczebla; 

ii. udostępniać w sposób bezpośredni lub pośredni swojego hasła lub kodu dostępu 

innego użytkownika do raportu o działalności Partnerów Biznesowych niższego 

szczebla; 

iii. używać informacji w celu konkurencji z Kyäni lub w każdym innym celu 

niesłużącym promocji działalności dla Kyäni; 

iv. rekrutować lub zabiegać o jakiegokolwiek Partnera Biznesowego lub Klienta 

Kyäni podanego w jakimkolwiek raporcie lub próbować w jakikolwiek sposób 

wywierać wpływ lub nakłaniać jakiegokolwiek Partnera Biznesowego lub Klienta 

Preferencyjnego Kyäni do zmiany stosunków biznesowych z Kyäni; albo 

v. używać ani udostępniać jakiejkolwiek osobie, spółce, stowarzyszeniu lub innemu 

podmiotowi gospodarczemu jakichkolwiek informacji zawartych w którymkolwiek 

raporcie o działalności Partnerów Biznesowych niższego szczebla. 

Na żądanie Spółki, każdy aktualny lub były Partner Biznesowy ma obowiązek zwrotu 

oryginałów i wszystkich kopii raportów o działalności Partnerów Biznesowych niższego 

szczebla do rąk Spółki. 

w. Składanie propozycji innym sprzedawcom bezpośrednim: Kyäni nie toleruje Partnerów 

Biznesowych celowo lub świadomie rekrutujących przedstawicieli handlowych innych firm 

sprzedaży bezpośredniej do sprzedaży produktów Kyäni lub by zostali Partnerami Biznesowymi 

Kyäni ani też nie toleruje nagabywania przez Partnerów Biznesowych ani kuszenia 

przedstawicieli handlowych innych firm sprzedaży bezpośredniej w celu naruszenia warunków ich 

kontraktów z taką inną firmą. Jeżeli Partnerzy Biznesowi decydują się na takie zachowanie, to 

ponoszą ryzyko pozwania przez inną firmę zajmującą się sprzedażą bezpośrednią. Jeżeli wobec 

Partnera Biznesowego zostanie wniesiony pozew lub przeprowadzone postępowanie arbitrażowe 

lub mediacyjne na podstawie domniemania, iż był on uwikłany w nieodpowiednie praktyki 

rekrutowania sprzedawców lub Klientów innej firmy, to Kyäni nie przejmie kosztów obrony i nie 

pokryje opłat sądowych Partnera Biznesowego ani również nie zabezpieczy Partnera 

Biznesowego przed żadnym orzeczeniem, nakazem zapłaty odszkodowania lub ugodą. 

x. Rekrutacja krzyżowa: próba lub rzeczywiste dokonanie rekrutacji krzyżowej jest surowo 

zabronione. Rekrutacja krzyżowa rozumiana jest jako zabieganie, rejestrowanie lub werbowanie 

osoby indywidualnej lub podmiotu gospodarczego, który już posiada obowiązującą umowę 

kliencką lub Niezależnego Partnera Biznesowego z Kyäni w obrębie innego szczebla w strukturze 

marketingowej, albo który posiadał taką umowę w ciągu ubiegłych sześciu miesięcy 

kalendarzowych. Użycie nazwiska małżonka lub krewnego, nazw handlowych, nazw firmy, 

przybranych nazw, przedsiębiorstw, spółek, powiernictw, numerów podatkowych lub fikcyjnych 

numerów identyfikacyjnych w celu obejścia tego zapisu jest zabronione. Partnerom Biznesowym 

nie wolno poniżać, dyskredytować lub zniesławiać innych Partnerów Biznesowych Kyäni przy 
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próbach namawiania innego Partnera Biznesowego do zostania częścią pierwszej organizacji 

marketingowej Partnera Biznesowego. 

Jeżeli zjawisko rekrutacji krzyżowej zostanie odkryte, to musi ono zostać natychmiast zgłoszone 

Spółce. Kyäni może podjąć czynności dyscyplinarne wobec Partnera Biznesowego, który zmienił 

organizację i/lub wobec tych Partnerów Biznesowych, którzy zachęcali do rekrutacji krzyżowej lub 

w niej uczestniczyli. Kyäni może także przenieść całość lub część organizacji niższego szczebla 

należącej do Partnera Biznesowego naruszającego zasady do jego pierwotnej organizacji 

niższego szczebla, jeżeli uzna taki krok za słuszny i wykonalny. Mimo to Kyäni nie jest w żaden 

sposób zobowiązana do przeniesienia organizacji niższego szczebla Partnera Biznesowego, 

który został rekrutowany na drodze rekrutacji krzyżowej, zaś ostateczna decyzja co do organizacji 

pozostaje w wyłącznym uznaniu Kyäni. Partnerzy Biznesowi zrzekają się wszelkich roszczeń i 

podstaw powództwa wobec Kyäni, które mogą powstać lub być związane z dysponowaniem 

organizacją niższego szczebla Partnera Biznesowego zwerbowanego na drodze rekrutacji 

krzyżowej. 

y. Błędy lub pytania:  jeżeli Partner Biznesowy ma pytania lub uważa, że przy naliczaniu prowizji, 

premii lub opłat albo przy sporządzaniu raportów o działalności Partnerów Biznesowych niższego 

szczebla zostały popełnione błędy, to musi on poinformować o tym Kyäni na piśmie w ciągu 60 

dni od daty rzekomego błędu lub nieprawidłowości.  Kyäni nie odpowiada za nieprawidłowości, 

przeoczenia lub problemy, które nie zostały zgłoszone w ciągu 60 dni. 

z. Zakaz kupowania nadmiernych zapasów: nie wymaga się od Partnerów Biznesowych 

przechowywania zapasów produktów lub materiałów pomocniczych do sprzedaży. Partnerzy 

Biznesowi, którzy to czynią, mogą mieć wrażenie, że sprzedaż detaliczna oraz tworzenie 

organizacji marketingowej jest w pewnym sensie łatwiejsze ze względu na redukcję czasu reakcji 

potrzebnego na zamówienia od Klientów lub spełnienia potrzeb nowego Partnera Biznesowego. 

Każdy Partner Biznesowy musi sam podjąć decyzję dotyczącą tej kwestii. Aby Partnerzy 

Biznesowi nie byli obarczeni nadmiernym zapasem produktów, których nie są w stanie sprzedać, 

zapasy mogą zostać zwrócone do Kyäni po anulowaniu zamówienia ze strony Partnera 

Biznesowego zgodnie z warunkami opisanymi tutaj. 

Kyäni surowo zabrania kupowania produktów w nierozsądnych ilościach wyłącznie w celu 

otrzymania prowizji, premii lub awansu w ramach Globalnego Planu Wynagrodzeń Kyäni. 

Partnerom Biznesowym nie wolno kupować więcej zapasów, niż są w stanie sprzedać lub zużyć 

w ciągu jednego miesiąca i nie wolno im zachęcać innych do takich praktyk. Zabrania się 

Partnerowi Biznesowemu zakupu produktów o wartości większej niż 800 euro na miesiąc, chyba 

że przedłoży on dowód zamówień detalicznych przekraczających tę kwotę albo poda Kyäni inny 

powód na piśmie, dlaczego taki zakup jest konieczny. 

aa. Uznanie lub poparcie ze strony rządowej: żadne rządowe agencje nadzorcze na szczeblu 

krajowym lub lokalnym ani żadni przedstawiciele rządowi nie wyrażają uznania lub poparcia dla 

jakichkolwiek firm lub programów sprzedaży bezpośredniej i marketingu sieciowego. Dlatego 

Partnerzy Biznesowi nie mogą oświadczać lub sugerować, że Kyäni lub jej Globalny Plan 

Wynagrodzeń został „uznany”, „poparty” lub w inny sposób zatwierdzony przez jakąkolwiek 

agencję lub przedstawiciela rządowego. 

bb. Identyfikacja: przy składaniu Wniosku o Partnerstwo Biznesowe i Umowy wszyscy Partnerzy 

Biznesowi muszą dostarczyć wszystkie żądane dane identyfikacyjne i numer podatkowy. Po 

dokonaniu rejestracji firma nada Partnerowi Biznesowemu unikalny numer identyfikacyjny, za 
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pomocą którego będzie on identyfikowany. Numer ten jest używany do składania zamówień oraz 

sprawdzania prowizji i premii. 

cc.  Podatek dochodowy: co roku Kyäni udostępnia formularze lub deklaracje podatkowe i 

informacyjne wymagane przez prawo do złożenia w odpowiednich urzędach lub agencjach 

rządowych. Każdy Partner Biznesowy jest odpowiedzialny za zapłatę wszystkich podatków od 

wszelkich dochodów uzyskanych w ramach działalności jako Niezależny Partner Biznesowy. 

dd.  Status niezależnego kontrahenta: Partnerzy Biznesowi są niezależnymi kontrahentami. Umowa 

między Kyäni a jego Partnerami Biznesowymi nie ustanawia stosunku pracy między pracodawcą 

a pracownikiem ani żadnej agencji, spółki zwykłej lub joint venture między firmą a Partnerem 

Biznesowym. Stosunki między Kyäni a Partnerami Biznesowymi nie obejmują także zakupu 

franczyzy lub nabycia szans biznesowych. Partner Biznesowy nie ma uprawnienia (udzielonego 

wyraźnie lub domniemanego) do wiązania firmy jakimkolwiek zobowiązaniem. Każdy Partner 

Biznesowy ustala własne cele, godziny pracy, metody sprzedaży i inne aspekty swojej 

niezależnej działalności, przy czym jego swoboda może być ograniczona przez zobowiązania 

umowne Partnera Biznesowego lub przez obowiązujące prawa. 

Nazwa Kyäni oraz inne nazwy, które mogą zostać przyjęte przez Kyäni, są zastrzeżonymi 

nazwami handlowymi, znakami towarowymi i usługowymi Kyäni. Zastrzeżone znaki mają wielką 

wartość dla Kyäni i są udostępniane Partnerom Biznesowym wyłącznie do użycia sposób 

wyłącznie zgodny z zezwoleniem. Użycie nazwy Kyäni na jakimkolwiek przedmiocie 

niewyprodukowanym przez Spółkę jest zabronione, za wyjątkiem jak poniżej: 

Nazwisko Partnera Biznesowego Niezależny Partner Biznesowy Kyäni 

Każdy Partner Biznesowy może ogłaszać się jako „Niezależny Partner Biznesowy Kyäni” w 

internetowych lub drukowanych książkach telefonicznych pod własnym nazwiskiem. Partnerom 

Biznesowym nie wolno umieszczać ogłoszeń z użyciem nazwy lub logo Kyäni w książkach 

telefonicznych. Partnerom Biznesowym nie wolno odpowiadać na połączenia telefoniczne 

mówiąc „Kyäni", „firma Kyäni” lub w inny sposób, który mógłby sprawić, że dzwoniąca osoba 

odniesie wrażenie kontaktu z siedzibą firmy Kyäni.  

ee. Ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej: Kyäni nie zapewnia ochrony 

ubezpieczeniowej dla niezależnej działalności gospodarczej Partnera Biznesowego. Partnerzy 

Biznesowi mogą uzyskać ochronę ubezpieczeniową dla swojej działalności we własnym zakresie, 

jeżeli uznają to za konieczne. 

ff. Odpowiedzialność za produkt: Kyäni dysponuje ubezpieczeniami do ochrony Spółki i 

Partnerów Biznesowych przed roszczeniami z tytułu odpowiedzialności za produkt w ramach tak 

zwanego „Załącznika o Sprzedawcach”, który obejmuje także Niezależnych Partner Biznesowy, o 

ile oferują oni produkty Kyäni zgodnie z zasadami Spółki i obowiązującymi prawami i przepisami. 

Polityka Kyäni w odniesieniu do odpowiedzialności za produkt nie obejmuje roszczeń ani pozwów 

wnoszonych na skutek niewłaściwego zachowania Partnera Biznesowego przy oferowaniu 

produktów lub na skutek innych czynników ryzyka występujących w niezależnej działalności 

gospodarczej Partnera Biznesowego. 

gg. Marketing międzynarodowy: Partnerzy Biznesowi są uprawnieni do sprzedaży produktów 

Kyäni, do rejestracji Klientów i do werbowania Partnerów Biznesowych tylko w tych krajach, w 

których Kyäni jest uprawniona do prowadzenia działalności zgodnie z danymi w oficjalnych 
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dokumentach Spółki. W kraju, w którym Kyäni jest uprawniona do sprzedaży i dystrybucji, 

Partnerzy Biznesowi mają obowiązek przestrzegania specyficznych zasad Kyäni dla tego kraju. 

Zasady mogą się różnić w zależności od danego kraju i Partnerzy Biznesowi mają obowiązek 

znać odpowiednie zasady obowiązujące w kraju i miejscach, w których zamierzają prowadzić 

działalność. Informacje specyficzne dla danego kraju mogą być od czasu do czasu podawane w 

formie odpowiedniego załącznika do tych Zasad i Procedur. 

hh. Przestrzeganie praw, rozporządzeń i standardów etycznych: w wielu społecznościach 

obowiązują prawa regulujące pewne rodzaje działalności gospodarczej prowadzone z domu. W 

większości przypadków te rozporządzenia nie dotyczą Partnerów Biznesowych ze względu na 

rodzaj ich działalności. Niemniej jednak Partnerzy Biznesowi muszą przestrzegać praw, które ich 

rzeczywiście obowiązują. Jeżeli przedstawiciel lub organ rządowy powiadomi Partnera 

Biznesowego o tym, że dane rozporządzenie jest dla niego obowiązujące, to Partner Biznesowy 

powinien odpowiedzieć w uprzejmy i kooperatywny sposób. W razie potrzeby Partner Biznesowy 

może wysłać kopię takiego rozporządzenia do Działu Zgodności Kyäni. 

Partner Biznesowy musi przestrzegać Postanowień Europejskiego Kodeksu Sprzedaży 

Bezpośredniej we wszelkich stosunkach z klientami. 

ii. Osoby nieletnie: osoba, która jest uznawana za osobę niepełnoletnią w danym państwie 

zamieszkania, nie może być Partnerem Biznesowym Kyäni. Partner Biznesowy nie powinien 

sponsorować ani rekrutować osób nieletnich do programu Kyäni. 

 

jj.  Zachowanie członków gospodarstwa domowego lub osób stowarzyszonych: jeżeli któryś z 

członków gospodarstwa domowego, w którym żyje Partner Biznesowy, dokonuje działań, które 

naruszyłyby któryś z zapisów Umowy w sytuacji, gdyby te działania były dokonywane przez 

samego Partnera Biznesowego, to takie działania są uznawane za naruszenie Umowy przez 

Partnera Biznesowego i Kyäni może podjąć kroki dyscyplinarne wobec niego. Podobnie, jeżeli 

jakaś osoba stowarzyszona w jakiś sposób ze spółką kapitałową, osobową czy koncernem lub 

innym podmiotem gospodarczym (zbiorczo zwana „osobą stowarzyszoną") naruszy Umowę, to 

takie działanie zostanie uznane za naruszenie przez podmiot i Kyäni może podjąć kroki 

dyscyplinarne wobec niego.  

kk.  Zakaz przepakowywania i ponownego etykietowania: Partnerom Biznesowym nie wolno 

przepakowywać, ponownie etykietować, ponownie napełniać lub zmieniać etykiety na 

produktach, informacjach, materiałach lub programach Kyäni w żaden sposób. Za ponowne 

etykietowanie lub przepakowywanie Partner Biznesowy może zostać pociągnięty do 

odpowiedzialności cywilnej lub karnej, szczególnie jeżeli dojdzie do szkody na mieniu lub osobie. 

ll.  Prośby o udostępnienie dokumentacji: każda prośba ze strony Partnera Biznesowego o 

udostępnienie kopii rachunków, aplikacji, raportów o działalności Partnerów Biznesowych 

niższego szczebla lub innych dokumentów będzie spełniona za opłatą w wysokości 0,80 euro za 

jedną stronę kopii w celu pokrycia kosztów przesyłki i czasu potrzebnego do znalezienia 

dokumentów i wykonania ich kopii. 

mm. Sprzedaż, przeniesienie lub cesja działalności dla Kyäni: mimo że prowadzenie działalności 

dla Kyäni jest rozumiane jako niezależna działalność będąca własnością prywatną, jej sprzedaż, 

przeniesienie lub cesja podlega pewnym ograniczeniom. Jeżeli Partner Biznesowy chce 

sprzedać/przenieść swoją działalność dla Kyäni, to muszą być spełnione następujące kryteria: 
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1. Ochrona istniejącego szczebla w hierarchii marketingowej musi być zawsze zapewniona 

tak, aby działalność dla Kyäni mogła być kontynuowana na tym szczeblu. 

2. Za wszystkie transakcje zostanie naliczona opłata administracyjna w wysokości 200 

euro. 

3. Zanim sprzedaż, przeniesienie lub cesja będzie mogła zostać zakończona i zatwierdzona 

przez Kyäni, wszelkie długi Partnera Biznesowego wobec Kyäni muszą zostać 

uregulowane. 

4. Sprzedający Partner Biznesowy musi cieszyć się nieposzlakowaną opinią i nie może 

naruszać żadnych warunków Umowy, aby być uprawnionym do sprzedaży, przeniesienia 

lub cesji działalności na rzecz Kyäni. 

Kyäni ma pełne prawo do zaakceptowania lub odrzucenia wszelkich transakcji sprzedaży. 

5. Po całkowitej realizacji umowy kupna-sprzedaży oraz nowej Umowy Niezależnego 

Partynersa Biznesowego strony muszą przedłożyć kopie tych dokumentów w Dziale 

Obsługi Partnerów Biznesowych Kyäni do sprawdzenia i akceptacji. Kyäni zastrzega 

sobie prawo do zażądania dodatkowej dokumentacji, która może być konieczna do 

analizy transakcji między kupującym a sprzedającym. Dział Obsługi Partnerów 

Biznesowych Kyäni zaakceptuje lub odrzuci wedle własnego uznania sprzedaż, 

przeniesienie lub cesję w ciągu 30 dni po otrzymaniu wszystkich wymaganych 

dokumentów od stron. 

6. Jeżeli nowy właściciel będzie korporacją, powiernictwem, spółką lub innym rodzajem 

podmiotu gospodarczego, wówczas wymaga się wysłania do Kyäni Świadectwa 

zarejestrowania spółki, Umowy spółki lub dokumentu powiernictwa i stosownych 

dokumentów rządowych potwierdzających istnienie podmiotu gospodarczego, przed 

rozważeniem lub zatwierdzeniem jakichkolwiek zmian. 

7. Przeniesienia własności nie można wykorzystywać do obejścia zasad Zmiany genealogii. 

Jeżeli strony nie otrzymają zgody na transakcję od Kyäni, to przeniesienie może być podważone 

przez firmę Kyäni na skutek jej własnej decyzji. Nabywca istniejącej działalności dla Kyäni 

przejmie zobowiązania i pozycję sprzedającego Partnera Biznesowego. Partner Biznesowy, który 

sprzedaje swoją działalność dla Kyäni, nie będzie mógł zarejestrować się ponownie jako Partner 

Biznesowy Kyäni przez okres przynajmniej sześciu pełnych miesięcy kalendarzowych po 

dokonaniu sprzedaży. Zmiana miejsca w hierarchii, ani sponsoringu nie może być następstwem 

sprzedaży lub przeniesienia podmiotu współpracującego z Kyäni. 

nn.  Podział działalności dla Kyäni: Partnerzy Biznesowi Kyäni niekiedy prowadzą działalność dla 

Kyäni jako spółki małżeńskie, spółki osobowe, spółki kapitałowe lub koncerny. Gdy małżeństwo 

kończy się rozwodem lub gdy spółka kapitałowa, osobowa czy koncern (wszystkie trzy dalej 

zwane łącznie „podmiotami”) ulega rozwiązaniu, to muszą zostać powzięte uzgodnienia, które 

zapewnią, że nie dojdzie do separacji lub podziału działalności, co mogłoby mieć niekorzystny 

wpływ na interesy i przychody innych Partnerów Biznesowy znajdujących się powyżej lub poniżej 

danego szczebla marketingowego. Jeżeli stronom nie uda się zabezpieczyć jak najlepiej 

interesów innych Partnerów Biznesowych i Firmy, to Kyäni jednostronnie wypowie Umowę 

Niezależnego Partnera Biznesowego. 

W czasie trwania postępowania rozwodowego lub rozwiązania podmiotu strony muszą 

postępować według jednej z dwóch następujących metod: 
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1. Jedna ze stron może - za zgodą innej/innych stron - prowadzić działalność dla Kyäni 

zgodnie z cesją na piśmie, przy czym zrzekający się małżonek, udziałowcy, wspólnicy 

upoważniają Kyäni do bezpośredniej i wyłącznej współpracy z drugim małżonkiem lub 

niezrzekającym się udziałowcem czy wspólnikiem. 

2. Strony mogą nadal prowadzić działalność dla Kyäni wspólnie, przy czym wszelkie 

wynagrodzenia płacone przez Kyäni będą płacone we wspólnym imieniu Partnerów 

Biznesowych lub w imieniu podmiotu, do podziału według uznania stron. 

3. Jeżeli strony nie mogą dojść do obustronnej zgody na temat tego, w jaki sposób 

działalność ma być podzielona czasie trwania postępowania rozwodowego lub 

rozwiązania, Spółka będzie traktować działalność zgodnie z stanem rzeczy, jaki istniał 

przed wszczęciem postępowania rozwodowego lub rozwiązania. 

Organizacja niższego szczebla małżonków biorących rozwód lub podmiotu będącego w trakcie 

rozwiązania w żadnym wypadku nie zostanie podzielona.  Podobnie, w żadnym przypadku Kyäni 

nie dokona podziału rozliczeń prowizji i premii między małżonkami biorącymi rozwód lub 

członkami podmiotów będących w trakcie rozwiązania.  Kyäni będzie uznawać tylko jedną 

organizację niższego szczebla i wyda w danym cyklu prowizji tylko jedno rozliczenie prowizji dla 

jednej działalności. Rozliczenia prowizji są zawsze wystawiane dla tej samej osoby lub podmiotu. 

Jeżeli strony będące w trakcie przeprowadzenia rozwodu lub rozwiązania nie są w stanie 

rozstrzygnąć sporu co do prowizji i własności działalności gospodarczej, to Umowa Niezależnego 

Partnera Biznesowego zostanie przymusowo wypowiedziana. 

Jeżeli były małżonek lub była osoba stowarzyszona w podmiocie całkowicie zrzekła się 

wszystkich praw do własnej pierwotnej działalności dla Kyäni, to może ona działać dalej pod 

jakimkolwiek Partnerem Biznesowym według własnego wyboru, o ile spełnia podane tu warunki 

okresu karencji. W takim wypadku jednak były małżonek lub wspólnik nie będzie mieć praw do 

żadnych Partnerów Biznesowych swojej byłej organizacji ani żadnego byłego Klienta 

detalicznego. Musi rozpocząć nową działalność w taki sam sposób, jak czyni to każdy inny nowy 

Partner Biznesowy. 

oo.  Sponsorowanie: wszyscy aktywni Partnerzy Biznesowi cieszący się nieposzlakowaną opinią 

mają prawo do sponsorowania i rejestrowania innych do udziału w programie Kyäni. Każdy 

potencjalny Klient lub Partner Biznesowy ma pełne prawo do wybrania Partnera Biznesowego, 

przez którego chce być sponsorowany. Jeżeli dwóch Partnerów Biznesowych utrzymuje, że 

zwerbowali tego samego nowego Partnera Biznesowego lub Klienta, to Firma uzna pierwszy 

wniosek otrzymany przez nią za decydujący. Dodatkowo, Kyäni zastrzega sobie prawo do 

odmowy rejestracji w krajach lub na terytoriach, w których Spółka oficjalnie nie działa. 

pp.  Niedopuszczalne manipulacje: niedopuszczalne manipulacje służące zwiększeniu 

wynagrodzenia obejmują: (a) brak przekazania Kyäni lub zatrzymanie Wniosku o Niezależne 

Partnerstwo Biznesowe i Umowy na dłużej niż 72 godzin po ich podpisaniu; (b) umieszczanie lub 

manipulowanie Wniosku o Niezależne Partnerstwo Biznesowy i Umów w celu maksymalizacji 

wynagrodzenia zgodnie z Globalnym Planem Wynagrodzeń Kyäni; oraz (c) udzielanie pomocy 

finansowej nowym Partnerom Biznesowym w celu maksymalizacji wynagrodzenia zgodnie z 

Globalnym Planem Wynagrodzeń Kyäni. Opisane tu manipulacje służące zwiększeniu 

wynagrodzenia stanowią rażące naruszenie tych Zasad i Procedur i są surowo i absolutnie 

zabronione. 



Policies & Procedures-07.19-PL-EU 

 

19 
 

 

qq.  Następstwo prawne: w przypadku śmierci indywidualnego Partnera Biznesowego jego 

działalność może zostać przeniesiona na jego spadkobierców. Odpowiednia dokumentacja 

prawna zgodna z miejscowym prawem musi zostać przedłożona Spółce w celu zapewnienia 

należytego przeniesienia. Dlatego też Partner Biznesowy powinien skonsultować się z 

adwokatem, który pomoże mu w przygotowaniu testamentu lub innego dokumentu ostatniej woli 

wymaganego przez miejscowe prawo. W momencie, gdy działalność dla Kyäni jest przenoszona 

na mocy testamentu lub innego wykonania ostatniej woli zgodnie z miejscowym prawem, 

beneficjent uzyskuje prawo do otrzymania wszystkich premii i prowizji organizacji marketingowej 

zmarłego Partnera Biznesowego pod warunkiem, że spełnione są następujące warunki: 

Następca/następcy muszą: 

1. zawrzeć nową Umowę Niezależnego Partnera Biznesowego; 

2. przestrzegać warunków i zapisów Umowy; oraz 

3. spełnić wszystkie warunki wymagane dla uzyskania statusu zmarłego Partnera 

Biznesowego. 

Rozliczenia premii i prowizji przeniesione zgodnie z tym punktem zostaną zapłacone 

spadkobiercom łącznie w formie jednej wypłaty. Spadkobiercy muszą dostarczyć Kyäni „adres do 

korespondencji”, na który mają zostać wysłane wszystkie rozliczenia premii i prowizji. Jeżeli 

działalność dla Kyäni została przekazana wspólnocie spadkobierców, to muszą oni utworzyć 

podmiot gospodarczy, jeżeli chcą kontynuować działalność Partnera Biznesowego. 

rr.  Przeniesienie ze względu na ubezwłasnowolnienie Partnera Biznesowego: aby dokonać 

przeniesienia działalności dla Kyäni ze względu na ubezwłasnowolnienie Partnera Biznesowego, 

następca musi dostarczyć Kyäni następujące dokumenty: (1) poświadczoną notarialnie kopię 

nadania statusu opiekuna lub powiernika; (2) poświadczoną notarialnie kopię postanowienia sądu 

lub innej dokumentacji wymaganej przez lokalne prawo, która nadaje następcy prawo do 

zarządzania działalnością biznesową dla Kyäni; oraz (3) podpisaną Umowę Niezależnego 

Partnera Biznesowego zawartą przez powiernika. 

4. OBOWIĄZKI PARTNERA BIZNESOWEGO 

a. Zmiana informacji kontaktowych: w celu zapewnienia punktualnego dostarczenia produktów, 

materiałów pomocniczych i rozliczeń prowizji jest bardzo istotne, by dane adresowe posiadane 

przez Kyäni były aktualne. Partnerzy Biznesowi są dlatego zobowiązani do zapewnienia 

aktualności wszystkich danych adresowych i telefonicznych. Aktualizowanie danych 

kontaktowych jest możliwe przez Back Office lub alternatywnie przez wysłanie ewentualnych 

zmian do Biura Obsługi Klienta. W celu zapewnienia poprawnej realizacji zamówień wszystkie 

zmiany powinny zostać podane nie później niż dwa tygodnie przed właściwą zmianą adresu lub 

numeru telefonu. 

b. Regularne szkolenia: dla zapewnienia sukcesu działalności dla Kyäni każdy Partner Biznesowy, 

który sponsoruje innego Partnera Biznesowego do programu Kyäni, powinien zorganizować w 

dobrej wierze spotkanie szkoleniowe w celu zapewnienia skutecznego funkcjonowania jego 

organizacji niższego szczebla. Partnerzy Biznesowi powinni utrzymywać stały kontakt z 

Partnerami Biznesowymi podlegającymi im w ich organizacjach niższego szczebla. Przykładami 

takiego kontaktu i komunikacji są między innymi biuletyny, korespondencja pisemna, osobiste 
spotkania, kontakt telefoniczny, poczta głosowa, poczta elektroniczna oraz uczestnictwo 
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Partnerów Biznesowych z organizacji niższego szczebla w spotkaniach, szkoleniach lub innych 

imprezach Kyäni. Partnerzy Biznesowi znajdujący się wyżej w hierarchii marketingowej powinni 

także dbać o motywowanie i szkolenie nowych Partnerów Biznesowych w zakresie wiedzy o 

produktach Kyäni, skutecznych technik sprzedaży, Globalnego Planu Wynagrodzeń Kyäni, 

zgodności z Zasadami i Procedurami Firmy oraz z lokalnym prawem. Partnerzy Biznesowi mają 

obowiązek monitorowania Partnerów Biznesowy w swoich organizacjach niższego szczebla w 

celu upewnienia się, że nie formułują oni niewłaściwych wypowiedzi na temat produktów lub 

działalności i nie są uwikłani w żadne nielegalne lub nieodpowiednie zachowania. Na żądanie 

każdy Partner Biznesowy powinien być w stanie dostarczyć Kyäni udokumentowane dowody 

stałego wywiązywania się z obowiązków sponsora. 

c. Stała odpowiedzialność za sprzedaż: niezależnie od poziomu aktywności sponsorowania, 

odnoszący sukces Partnerzy Biznesowi czują stałą odpowiedzialność za osobiste promowanie 

sprzedaży przez pozyskiwanie nowych Klientów i dbanie o istniejących. 

d. Zakaz dyskredytowania: Kyäni pragnie dostarczać swoim niezależnym Partnerom Biznesowym 

najlepsze produkty, najlepszy plan wynagrodzeń i usługi w branży. Dlatego konstruktywna 

krytyka i komentarze są mile widziane i powinny być dostarczane na piśmie do Działu Obsługi 

Partnerów Biznesowych. Najlepiej możemy służyć naszym Partnerom Biznesowym, reagując na 

ich komentarze. O ile Kyäni jest otwarta na konstruktywną krytykę, to negatywne komentarze i 

uwagi w gronie Partnerów Biznesowych na temat Spółki, jej produktów lub planu wynagrodzeń 

osłabiają jedynie zapał do pracy innych Partnerów Biznesowych Kyäni. Podobnie, „obgadywanie" 

konkurencji tworzy negatywną atmosferę, która niszczy wizerunek branży w sposób, który może 

w rezultacie także zagrozić reputacji Kyäni. Dlatego i aby dać dobry przykład Partnerom 

Biznesowym niższego szczebla, Partnerzy Biznesowi nie powinni dyskredytować Spółki i jej 

produktów ani konkurencji i jej produktów. Kyäni zastrzega sobie prawo do podjęcia działań 

wobec Partnerów Biznesowych, których osobiste zachowanie w tym względzie okaże się 

destrukcyjne i szkodliwe dla Spółki. 

e. Dostarczanie dokumentów kandydatom: przed podpisaniem Umowy Partnera Biznwsowego 

Partnerzy Biznesowi powinni dostarczyć osobom, które są werbowane przez nich na Partnerów 

Biznesowych, najnowszą wersję tych Zasad i Procedur (zawsze dostępnych na stronie 

internetowej Kyäni) oraz Planu Wynagrodzeń. 

f. Zgłaszanie naruszenia zasad: Partnerów Biznesowych, którzy zauważyli naruszenie zasad 

przez innego Partnera Biznesowego, zachęcamy do złożenia raportu na piśmie na temat 

naruszenia bezpośrednio do Działu Zgodności Kyäni. W raporcie powinny znajdować się 

szczegóły takie, jak liczba incydentów i uwikłanych w nie osób oraz dokumentacja potwierdzająca 

dane naruszenie. 

5.  SPRZEDAŻ 

a. Sprzedaż produktów: Globalny Plan Wynagrodzeń Kyäni opiera się na sprzedaży produktów 

Kyäni do użytkowników końcowych. Partnerzy Biznesowi muszą spełnić osobiste wymagania 

oraz wymagania dla sprzedaży detalicznej w ramach organizacji niższego szczebla (a także 

dopełnić innych zobowiązań podanych w Umowie), aby móc otrzymywać premie, prowizje i 

awans na wyższe szczebla w strukturze organizacji. 

b. Ograniczenia cenowe i terytorialne: Partnerzy Biznesowi nie mogą sprzedawać produktów 

Kyäni po cenie niższej, niż publikowana cena hurtowa Partnera Biznesowego. Partnerzy 
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Biznesowi mogą sprzedawać produkty Kyäni tylko w krajach, w których Kyäni prowadzi oficjalną 

działalność. 

 

c. Pokwitowania sprzedaży: Kyäni zachęca wszystkich Partnerów Biznesowych do wydawania 

swoim Klientom detalicznym dwóch kopii oficjalnego pokwitowania sprzedaży w momencie jej 

dokonywania. Pokwitowania te są opisane w Gwarancji Zadowolenia Klienta dla produktów Kyäni 

oraz w oświadczeniu o ochronie konsumenta, jeżeli takowe są wymagane przez miejscowe 

prawo. Dokumenty potwierdzające zakupy dokonane przez bezpośrednich i preferowanych 

Klientów Partnera Biznesowego będą przechowywane przez Kyäni, a Partnerzy Biznesowi 

powinni przechowywać wszystkie pokwitowania sprzedaży detalicznej przez okres dwóch lat i 

dostarczyć je Kyäni na żądanie. Partnerzy Biznesowi powinni poza tym pamiętać o 

przechowywaniu dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych przez nich transakcji w celu 

zapewnienia zgodności z wymaganiami miejscowego prawa obowiązującymi dla niezależnej 

działalności gospodarczej (na przykład w celu wystawienia zaświadczenia o przychodach i 

wydatkach jako dowód zobowiązań podatkowych Partnera Biznesowego). 

Jeżeli sprzedaż jest uznawana za sprzedaż bezpośrednią „od drzwi do drzwi", to Partnerzy 

Biznesowi powinni zapewnić, by każde pokwitowanie było zgodne z wymaganiami miejscowego 

prawa. Na przykład na niektórych obszarach obowiązywania prawa na każdym pokwitowaniu 

sprzedaży muszą znajdować się następujące informacje (przy czym dwie kopie muszą zostać 

dostarczone kupującemu): 

1. data transakcji; 

2. data, do kiedy kupujący może anulować transakcję; oraz 

3. nazwisko i adres sprzedającego Partnera Biznesowego. 

6.  PREMIE I PROWIZJE 

a. Uprawnienie do otrzymywania premii i prowizji: Partner Biznesowy musi działać aktywnie i 

zgodnie z Umową, aby być uprawnionym do otrzymywania premii i prowizji. Jeśli Partner 

Biznesowy działa zgodnie z warunkami Umowy, Kyäni będzie wypłacać mu prowizje według 

Globalnego Planu Wynagrodzeń. Minimalna kwota, od której Kyäni wykonuje przelewy bankowe, 

wynosi 20 euro (30 euro dla Payoneer). Jeżeli premie i prowizje Partnera Biznesowego nie są 

równe lub większe niż 20 euro (30 euro dla Payoneer), to Spółka będzie je gromadzić, aż osiągną 

one tę sumę. Wypłata nastąpi, gdy zgromadzonych zostanie 20 euro (30 euro dla Payoneer). 

Zasady wypłacania premii i prowizji w innych walutach niż dolar amerykański będą ustalane 

każdorazowo przez Spółkę. Premie i prowizje będą naliczane i płatności będą realizowane w lub 

przed piętnastym dniem każdego miesiąca. 

b. Wyrównanie premii i prowizji: Partnerzy Biznesowi otrzymują premie i prowizje na podstawie 

rzeczywistych sprzedaży produktów do Klientów końcowych. Jeżeli produkt zostanie zwrócony 

Kyäni albo odkupiony przez Spółkę, to premie i prowizje przypisane zwróconemu lub 

odkupionemu produktowi/produktom zostaną potrącone w miesiącu, w którym nastąpi zwrot, a 

także w każdym dalszym okresie płatniczym aż do momentu, gdy prowizja zostanie odzyskana 

od Partnerów Biznesowych, którzy otrzymali premie lub prowizje za sprzedaż zwróconych 

produktów. Gdy Partner Biznesowy wypowie Umowę Niezależnego Partnera Biznesowego, a 
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suma premii i prowizji przypisanych zwróconym produktom nie została jeszcze w pełni odzyskana 

przez Spółkę, to pozostała kwota może zostać potrącona z jakichkolwiek sum przysługujących 

temu Partnerowi Biznesowego. 

c. Nieodebrane prowizje i salda dodatnie: Klienci lub Partnerzy Biznesowi, którzy mają saldo 

dodatnie, powinni wykorzystać kwoty zapisane na dobro rachunku w ciągu sześciu miesięcy od 

daty wystawienia. Jeżeli saldo dodatnie nie zostanie podjęte w ciągu sześciu miesięcy, Kyäni 

podejmie próbę comiesięcznego powiadomienia Partnera Biznesowego lub Klienta, przesyłając 

pisemne powiadomienie pod ostatni znany adres i informując o dodatnim saldzie. Za każdą próbę 

powiadomienia pobierana jest opłata w wysokości 8,00 euro. Ta opłata jest potrącana z 

dodatniego salda Partnera Biznesowego lub Klienta na koncie. 

d. Raporty o działalności Partnerów Biznesowych niższego szczebla: wszystkie informacje 

dostarczane przez Kyäni w internetowych lub telefonicznych raportach o działalności Partnerów 

Biznesowych niższego szczebla, w tym między innymi informacje o indywidualnych i grupowych 

wielkościach sprzedaży (lub ich części), aktywności sponsorowania Partnerów Biznesowych 

niższego szczebla oraz inne informacje są uznawane za poprawne i wiarygodne. Mimo to, ze 

względu na różne czynniki, w tym zawsze istniejącą możliwość błędu ludzkiego lub 

mechanicznego; poprawność, pełność i punktualność zamówień; odrzucenie płatności przez 

kartę kredytową lub rachunek bankowy; zwrócone produkty; obciążenia wsteczne kart 

kredytowych lub rachunków bankowych; informacje nie są gwarantowane przez Kyäni ani przez 

żadne osoby udzielające lub przesyłające je. 

e. Gwarancje: WSZELKIE INFORMACJE O WIELKOŚCIACH SPRZEDAŻY (zgodnie z opisem w 

Globalnym Planie Wynagrodzeń Kyäni) SĄ DOSTARCZANE W STANIE „TAKIM JAKIE SĄ", BEZ 

ZADEKLAROWANYCH LUB DOMNIEMANYCH GWARANCJI I ZAPEWNIEŃ 

JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU. W SZCZEGÓLNOŚCI, ALE NIE WYŁĄCZNIE, NIE UDZIELA 

SIĘ ŻADNYCH GWARANCJI WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO 

OKREŚLONEGO CELU ANI NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH. 

W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ STOSOWANE PRAWO KYÄNI I/LUB 

INNE OSOBY UDZIELAJĄCE LUB PRZESYŁAJĄCE INFORMACJE W ŻADNYM WYPADKU 

NIE ODPOWIADAJĄ W STOSUNKU DO PARTNERA BIZNESOWEGO ANI ŻADNEJ INNEJ 

OSOBY ZA BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, NASTĘPCZE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE LUB 

ODSZKODOWANIA KARNE, POWSTAŁE NA SKUTEK UŻYWANIA LUB DOSTĘPU DO 

INFORMACJI O OSOBISTEJ WARTOŚCI GRUPOWEJ (W TYM MIĘDZY INNYMI ZA 

UTRACONE ZYSKI, PREMIE LUB PROWIZJE, UTRACONE SZANSE BIZNESOWE LUB 

SZKODY WYNIKŁE Z NIEDOKŁADNOŚCI, NIEPEŁNOŚCI, NIEPRAKTYCZNOŚCI, 

OPÓŹNIENIA LUB UTRATY UŻYWANIA INFORMACJI), NAWET JEŚLI KYÄNI LUB INNE 

OSOBY UDZIELAJĄCE LUB PRZESYŁAJĄCE INFORMACJE ZOSTAŁY WCZEŚNIEJ 

POINSTRUOWANE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W NAJSZERSZYM 

ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO KYÄNI LUB INNE OSOBY UDZIELAJĄCE LUB 

PRZESYŁAJĄCE INFORMACJE NIE PONOSZĄ W ŻADEN SPOSÓB ODPOWIEDZIALNOŚCI 

W STOSUNKU DO CIEBIE LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ OSOBY Z TYTUŁU 

ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ, UMOWNEJ, NIEDBALSTWA, ODPOWIEDZIALNOŚCI 

BEZPOŚREDNIEJ, ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PRODUKT LUB ODPOWIEDZIALNOŚCI Z 

INNEGO TYTUŁU WOBEC JAKIEGOKOLWIEK PRZEDMIOTU TEJ UMOWY LUB WARUNKÓW 

ODNOSZĄCYCH SIĘ DO NIEJ. 
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Dostęp i używanie internetowych i telefonicznych serwisów informacyjnych Kyäni odbywa się na 

Twoje własne ryzyko.  Wszelkie informacje są dostarczane "takie jak są". Jeżeli nie jesteś 

zadowolony z tych informacji, to jedynym i wyłącznym środkiem zaradczym jest zaprzestanie 

używania i korzystania z tych serwisów. 

7.  GWARANCJE PRODUKTÓW, ZWROTY PRODUKTÓW I ODKUP ZAPASÓW 

a. Gwarancja satysfakcji z produktu dla KLIENTÓW 

Kyäni oferuje stuprocentową (100%) gwarancję zwrotu pieniędzy w ciągu trzydziestu (30) dni (po 

potrąceniu kosztów przesyłki) na wszystkie produkty zakupione przez Klientów. Klienci muszą 

zwrócić wszystkie używane i nieużywane produkty do Kyäni. Po ich otrzymaniu, Centrum 

Dystrybucji Kyäni dokona wszelkich zwrotów w ciągu trzydziestu dni od otrzymaniu produktu. 

Klienci na terenie Unii Europejskiej mają czternaście dni roboczych, w czasie których mogą 

zrezygnować z zakupu bez żadnych kar (za wyjątkiem kosztów zwrotu produktu) i bez podawania 

przyczyn, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej w sprawie sprzedaży na odległość. 

Z wyjątkiem prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z bezpośrednio poprzedzającym ustępem, 

produkty Potato Pak nie są objęte zwrotami środków w ramach Gwarancją Satysfakcji. 

Wszystkie produkty muszą być dostarczone w ciągu 14 dni od dnia, kiedy Klient poinformował 

Kyӓni o chęci zwrotu produktów. 

b. Zwrot zapasów produktów przez PARTNERÓW BIZNESOWYCH 

Partnerzy Biznesowi mają 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Niezależnego 

Partnera Biznesowego na wycofanie się z niej bez żadnych kar i bez podawania przyczyny pod 

warunkiem, że Partner Biznesowy poinformuje Kyani na piśmie o swojej decyzji o wycofaniu się 

przez upłynięciem tego okresu. 

W przypadku dobrowolnego rozwiązania lub anulowania Umowy Niezależnego Partnera 

Biznesowego na podstawie poprzedzającego paragrafu lub na podstawie sekcji 11.c niniejszego 

dokumentu, Kyäni odkupi od Partnera Biznesowego każdą ilość produktów nadających się do 

sprzedaży, które Partner Biznesowy zakupił od Kyäni w okresie poprzedzających dwunastu 

miesięcy. Cena odkupu wynosi 90% ceny zakupu przez Partnera Biznesowego. Koszty przesyłki 

do Partnera Biznesowego oraz koszty zwrotu produktów do Kyäni poniesione będą przez 

Partnera Biznesowego i nie będą podlegały refundacji. Kyäni nie odkupi inwentarza Partnerów 

Biznesowych, których partnerstwo zostało anulowane z różnych przyczyn. 

Na potrzeby Umowy przedmiotowe zapasy, które podlegają odkupowi, obejmują wszystkie 

wyprodukowane przez Spółkę produkty, materiały promocyjne, pakiety startowe i inne pomoce 

sprzedaży zakupione przez Partnera Biznesowego od Kyäni. Nie obejmują produktów Potato 

Pak. 

Zapisy w tym punkcie dotyczące odkupu nie dotyczą żadnych zapasów, które nie są aktualnie w 

stanie umożliwiającym sprzedaż. Wykluczone są tutaj takie zapasy, które są przeterminowane, 

których zabezpieczenia opakowań są uszkodzone lub usunięte, które zostały otwarte lub 

częściowo zużyte, które zostały wycofane ze sprzedaży, albo które z natury rzeczy są produktami 

sezonowymi lub pochodzą ze specjalnej promocji. 
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Jeśli Partner Biznesowy nie odbierze produktów (np. ze względu na odmowę przyjęcia 

zamówienia, niepoprawny adres lub numer telefonu, nieudane próby dostarczenia, lub z innego 

powodu), które są następnie odkupione lub zrefundowane przez Kyäni, Partner Biznesowy 

poniesie opłatę administracyjną w wysokości 16,00 EUR (+ VAT) oraz będzie odpowiedzialny za 

koszty wysyłki produktów do Partnera Biznesowego i zwrotu produktów do Kyän. 

Wszystkie produkty muszą zostać wysłane przez Partnera Biznesowego do Kyäni nie później niż 

14 dni od otrzymania informacji emailowej od Kyäni w celu zwrotu produktów. Partner Biznesowy 

ponosi jednak ryzyko strat poniesionych podczas transportu produktów.  

8.  ROZWIĄZYWANIE SPORÓW I POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE 

a. Kary dyscyplinarne: naruszenie Umowy, w tym niniejszych Zasad i Procedur (w stosownych 

przypadkach) lub jakiekolwiek nielegalne, nieuczciwe, oszukańcze albo nieetyczne zachowanie 

biznesowe Partnera Biznesowego może mieć konsekwencje wedle uznania Kyäni w postaci 

użycia jednego lub kilku z podanych poniżej środków naprawczych, które będą, jeżeli to 

konieczne, postrzegane jako kary umowne za naruszenie Umowy, przy czym nie stanowią one 

zrzeczenia się z żadnych innych praw przysługujących Kyäni z tytułu Umowy: 

1. Wystawienie ostrzeżenia lub przestrogi na piśmie; 

2. Żądanie od Partnera Biznesowego natychmiastowej poprawy jego zachowania; 

3. Nałożenie kary, która może być potrącona z rozliczeń bonusów i prowizji; 

4. Utrata lub zawieszenie praw do jednej lub więcej wypłat premii i prowizji; 

5. Kyäni może zatrzymać wszystkie albo część premii i prowizji Partnera Biznesowego na 

czas trwania postępowania sprawdzającego, czy jakieś jego zachowanie nie narusza 

Umowy. Jeżeli Kyäni zdecyduje się na wypowiedzenie Umowy ze względu na jej 

naruszenie przez Partnera Biznesowego lub na naruszenie obowiązujących praw lub 

przepisów, to Partner Biznesowy nie będzie uprawniony do otrzymania prowizji i 

płatności, które zostały zatrzymane w czasie trwania postępowania sprawdzającego 

przed właściwym wypowiedzeniem; 

6. Zawieszenie prawa Partnera Biznesowego do kupna produktów i/lub otrzymywania 

płatności; 

7. Wypowiedzenie Umowy; 

8. Każde inne działanie wyraźnie dopuszczone w ramach jakiegokolwiek zapisu Umowy, 

albo które Kyäni uzna za praktyczne w użyciu i właściwe do sprawiedliwego 

zadośćuczynienia naruszeń dokonanych częściowo lub wyłącznie przez zachowanie lub 

zaniedbanie ze strony Partnera Biznesowego; 

9. Podane powyżej działania nie wyczerpują praw Kyäni i nie oznaczają, że Kyäni nie może 

wytaczać procesów finansowych i/lub z tytułu zadośćuczynienia na zasadzie słuszności 

albo podejmować inne działania dopuszczone przez Umowę lub obowiązujące prawa. 

b. Skargi i zażalenia: jeżeli Partner Biznesowy wnosi skargę lub zażalenie wobec innego Partnera 

Biznesowego dotyczącą jakiejkolwiek praktyki lub zachowania związanego z działalnością dla 
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Kyäni, to zachęca się do podjęcia próby rozwiązania sprawy na drodze osobistej rozmowy. Jeżeli 

taka rozmowa nie jest możliwa lub nie zakończy się sukcesem, to skarżący Partner Biznesowy 

powinien przedyskutować problem z Partnerem Biznesowym wyższego szczebla, któremu 

podlega, a który może zbadać sprawę i próbować rozwiązać problem, ew. na drodze negocjacji z 

Partnerem Biznesowym wyższego szczebla drugiej strony. Nierozwiązane spory mogą być 

zgłaszane na piśmie do Biura Obsługi Klienta, które z kolei może skorzystać z pomocy Rady ds. 

Rozstrzygania Sporów, która rozpatrzy sprawę i wyda odpowiednią ostateczną decyzję. 

c. Rada ds. Rozstrzygania Sporów: Rada ds. Rozstrzygania Sporów (w skrócie RRS) składa się z 

jednej lub więcej wykwalifikowanych osób wybranych przez zarząd Kyäni.  Skład Rady ds. 

Rozstrzygania Sporów może zostać zmieniony w każdej chwili. Do zadań RRS należy:  

1. analiza sprzeciwów wobec jakichkolwiek działań podjętych przez Spółkę ze względu na 

domniemane naruszenie wypełniania obowiązków przez Partnera Biznesowego; i 

2. rozpatrywanie spraw między Partnerami Biznesowymi Kyäni. Jeżeli odpowiedź lub ugoda 

zasugerowana przez Biuro Obsługi Klienta została odrzucona albo sprawa pozostaje w 

innym względzie nierozwiązana, to Rada ds. Rozstrzygania Sporów może 

przeanalizować dowody, rozważyć sprawę i na nią zareagować. 

Partner Biznesowy może złożyć prośbę na piśmie o telefoniczne lub osobiste rozpatrzenie 

sprawy w ciągu siedmiu dni roboczych od daty: (1) pisemnego powiadomienia o rozpoczęciu 

postępowania przez Kyäni; lub (2) pisemnej decyzji Działu Obsługi Partnerów Biznesowych 

dotyczącej sporów między Partnerami Biznesowymi zgodnie z punktem 8.c. Cała komunikacja 

między Kyäni a Partnerem Biznesowym dążącym do rozwiązania sporu musi odbywać się na 

piśmie. Decyzja o tym, czy sprawa zostanie rozpatrzona, leży w wyłącznej gestii RRS. Jeżeli 

RRS zgodzi się na rozpatrzenie sprawy, to nastąpi to w ciągu trzydziestu (30) dni od otrzymania 

pisemnego podania od Partnera Biznesowego. Wszelkie dowody (np. dokumenty, dowody 

rzeczowe), które mają zostać uwzględnione przez RRS na prośbę Partnera Biznesowego, muszą 

zostać dostarczone Kyäni nie później niż siedem dni roboczych przed datą rozpatrzenia. Partner 

Biznesowy ponosi wszystkie koszty związane z obecnością jego osoby i jakichkolwiek 

wyznaczonych przez niego świadków na terminie rozpatrzenia. Decyzja RRS jest ostateczna i nie 

będzie rozpatrywana dalej przez Spółkę. W czasie trwania postępowania przed RRS Spółka nie 

będzie aktywnie sprzeciwiać się żadnym staraniom Partnera Biznesowego o uzyskanie 

rozwiązania polubownego albo innego środka prawnego wobec innej strony (lub stronom) sporu 

albo wobec Kyäni. 

d. Prawo właściwe i jurysdykcja: Umowa Niezależnego Partnera Biznesowego między Partnerem 

Biznesowym a Kyäni została zawarta w Idaho Falls, w stanie Idaho w USA, ponieważ jest to 

lokalizacja, w której Partner Biznesowy złożył wniosek o nadanie statusu Niezależnego Partnera 

Biznesowego Kyäni i gdzie ten wniosek został rozpatrzony i zatwierdzony przez Kyäni.  Umowa 

Niezależnego Partnera Biznesowego podlega wyłącznie prawu Stanu Idaho, a Partner 

Biznesowy wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów przed sądami Stanu Idaho, a dokładnie przed 

Sądem Rejonowym Siódmego Rejonu Sądowego z siedzibą w hrabstwie Bonneville, który to sąd 

jest właściwy do rozstrzygania wszelkich pozwów lub innych sporów prawnych w związku z 

interpretacją i wykonaniem Umowy Niezależnego Partnera Biznesowego. 

9.  SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ 
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a. Klienci bezpośredni i preferowani: Partnerzy Biznesowi są zachęcani do promowania 

programu Klientów Bezpośrednich Kyäni wśród klientów detalicznych. Program Klientów 

Bezpośrednich umożliwia klientom detalicznym zakup produktów bezpośrednio od Kyäni. Klienci 

mogą po prostu dzwonić do Kyäni i składać zamówienia lub składać je online, płacąc kartą 

kredytową. Kyäni wyśle zamówione produkty bezpośrednio do Klienta. Aby Partner Biznesowy 

otrzymał odpowiednią prowizję, klienci nie mogą składać zamówień bez podania numeru 

identyfikacyjnego Partnera Biznesowego. Jeszcze bardziej skutecznym programem jest tak 

zwany program Preferowanych Klientów Kyäni. W ramach programu Preferowanych Klientów 

Klient indywidualny może zarejestrować się do otrzymania wybranego wcześniej pakietu 

produktów Kyäni, które będą dostarczane do jego domu automatycznie co miesiąc. Przy 

korzystaniu z tego programu znika nie tylko cały stres związany z kupowaniem, ale także Klient 

ma możliwość do skorzystania z niższych cen objętych rabatem dla Klientów Preferowanych. 

b. Kupowanie produktów Kyäni: każdy Partner Biznesowy powinien kupować swoje produkty 

bezpośrednio od Kyäni, aby zakupy mogły zostać przyporządkowane jego indywidualnej 

wielkości sprzedaży. 

c. Ogólne warunki zamówień: w przypadku zamówień pocztowych z nieważną lub nieprawidłową 

zapłatą Kyäni może podjąć próbę kontaktu z Partnerem Biznesowym przez telefon i/lub pocztę w 

celu otrzymania prawidłowej płatności. Kyäni może także pięciokrotnie podjąć próbę realizacji 

zamówienia. Nieudane zamówienia nie będą realizowane. Zamówienia z przesyłką za pobraniem 

nie są przyjmowane. Kyäni nie ustala minimalnych kwot zamówień. Zamówienia produktów i 

pomocy sprzedażowych będą łączone. 

d. Warunki przesyłki i zamówienia zaległe: z reguły Kyäni wysyła produkty w ciągu pięciu (5) dni 

od daty otrzymania zamówienia. Kyäni bezzwłocznie wysyła zamówione towary, które są 

aktualnie w magazynie. Zamówione towary, które nie są aktualnie dostępne w magazynie, są 

uznawane za zaległe zamówienia i wysłane przez Kyäni po otrzymaniu dostawy. Partnerom 

Biznesowym zaliczana będzie indywidualna wielkość sprzedaży tytułem towarów z zamówień 

zaległych, chyba że na fakturze zaznaczono, że produkt został wycofany z sprzedaży. Kyäni 

powiadomi Partnerów Biznesowych i Klientów, jeżeli towary nie są dostępne w magazynie, i 

najprawdopodobniej nie będą mogły zostać wysłane w ciągu 30 dni od daty zamówienia. 

Zostanie przy tym podana przybliżona data przesyłki. Zamówienia towarów nie będących 

aktualnie w magazynie mogą zostać anulowane na życzenie Klienta lub Partnera Biznesowego. 

Klienci i Partnerzy Biznesowi mogą zażądać zwrotu pieniędzy, zapisu na dobro rachunku lub 

towaru zastępczego za zamówienia anulowane ze względu na brak towaru w magazynie. Jeżeli 

zostanie wybrany zwrot pieniędzy, to indywidualna wielkość sprzedaży Partnera Biznesowego 

będzie pomniejszona o kwotę zwrotu pieniędzy w miesiącu, w którym nastąpił zwrot. 

e. Potwierdzenie zamówienia: Partner Biznesowy i/lub odbierający zamówienie musi potwierdzić, 

że otrzymany produkt odpowiada produktowi podanemu na fakturze i że jest wolny od 

uszkodzeń. Prawo Partnera Biznesowego do korekty przepadnie po trzydziestu dniach, jeżeli nie 

poinformuje on Kyäni w tym czasie o zaistniałej rozbieżności między zamówionym a otrzymanym 

towarem lub o jego uszkodzeniu. 

10.  PŁATNOŚĆ I WYSYŁKA 
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a. Depozyt: Kyäni stanowczo radzi Partnerom Biznesowym nie przyjmować pieniędzy za sprzedaż 

od prywatnego Klienta detalicznego w innych sytuacjach niż przy otrzymaniu produktu przez 

Klienta (tzn. nie należy akceptować pieniędzy w oczekiwaniu na dostawy w przyszłości). 

b. Niewystarczające środki: każdy Partner Biznesowy ma obowiązek upewnienia się, że posiada 

środki lub saldo dodatnie na swoim rachunku wystarczające na pokrycie automatycznej wysyłki. 

Kyäni nie powiadamia Partnerów Biznesowych o zamówieniach anulowanych ze względu na 

niewystarczające środki lub saldo rachunku. Konsekwencją tego może być niewywiązanie się 

Partnera Biznesowego z jego wymagań indywidualnej wielkości sprzedaży miesięcznej. 

Kyäni nie będzie dokonywać wyrównań po zakończeniu miesiąca kalendarzowego w stosunku do 

zamówień automatycznych. Przykład: Partner Biznesowy ustawił opcję automatycznej wysyłki na 

29 dzień miesiąca, ale z jakiegoś powodu karta kredytowa Partnera Biznesowego nie mogła 

zostać obciążona. Partner Biznesowy jest odpowiedzialny za skontaktowanie się z Kyäni i 

dostarczenie danych karty kredytowej, którą wyrówna rachunek przed końcem miesiąca, aby 

zamówienie wysyłki automatycznej było ważne na dany miesiąc. 

c. Zwracane paczki: Partnerz Biznesowi, których paczki zostały zwrócone do Kyäni ze względu za 

niepoprawny adres, nieudane próby dostarczenia, zwrot do nadawcy, lub z innego powodu, 

ponoszą koszty przesyłki do i od siedziby Kyäni i muszą zapłacić 16,00 EUR + VAT opłaty 

manipulacyjnej. Naliczone koszty zostaną pokryte przez odpowiednie wyrównanie premii i 

prowizji Partnera Biznesowego i/lub przez obciążenie karty/kart kredytowych znanych Kyäni. 

d. Ograniczenia użycia kart kredytowych i dostępu do rachunku bankowego przez osoby 

trzecie: W celu zachowania niezależności Partnerów Biznesowych i zachowania integralności 

planu wynagrodzeń Spółki, Kyäni zniechęca do jakiegokolwiek porozumienia między 

niezależnymi Partnerami Biznesowymi tworzącego zadłużenie między nimi. Wyraźnie zabrania 

się korzystania z karty kredytowej innego Partnera Biznesowego lub dokonywania takiej zapłaty 

w celu rejestracji innych Partnerów Biznesowych, lub dokonywać zakupów od Spółki na rzecz 

innego Partnera Biznesowego. 

e. Podatek od sprzedaży, podatek akcyzowy i podatek obrotowy: W tworzeniu Kyäni, jedną z 

naszych filozofii przewodnich było uwolnienie Partnerów Biznesowych z tak wielu zadań 

administracyjnych, operacyjnych i logistycznych, jak to możliwe. W ten sposób, Partnerzy 

Biznesowi mogą się skoncentrować na tych działaniach, które bezpośrednio wpływają na ich 

dochody, a mianowicie sprzedaż produktów i działania rekrutacyjne. W tym celu, stara się 

uwolnić Partnerów Biznesowych Kyäni od ciężarów związanych z ewidencją w zakresie 

podatków. Niemniej jednak, Partnerzy Biznesowi pozostają zobowiązani do przestrzegania 

wszystkich obowiązujących  przepisów prawa kraju, w którym Partnerzy Biznesowi prowadzą 

działalność. Podatki związane z konsumpcją są zwykle wymagane przez prawo do zapłaty przez 

użytkownika końcowego przedmiotu opodatkowania, więc w miarę możliwości, Kyäni będzie 

starał się zebrać i przekazać stosowne należności podatkowe w imieniu lub w powiązaniu z 

Partnerem Biznesowym. Partnerzy Biznesowi powinni skontaktować się z Działem Obsługi 

Klienta Kyäni, jeśli mają jakieś pytania dotyczące działalności Kyäni w tym zakresie. 

11. BRAK AKTYWNOŚCI I ROZWIĄZANIE UMOWY 

a. Konsekwencje rozwiązania Umowy: póki Partner Biznesowy pozostaje aktywny i jego działania 

są zgodne z warunkami Umowy oraz tych Zasad i Procedur, Kyäni będzie płacić prowizje 

Partnerowi Biznesowemu zgodnie z Globalnym Planem Wynagrodzeń. Premie i prowizje 
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Partnera Biznesowego stanowią całość wynagrodzenia za wysiłki Partnera Biznesowego w 

generowaniu sprzedaży i wszystkie działania z tym związane (w tym budowanie organizacji 

niższego szczebla). W przypadku nieprzedłużenia Umowy, rozwiązania jej ze względu na brak 

aktywności zgodnie z niniejszym opisem, lub dobrowolne lub przymusowe rozwiązanie, w tym ze 

względu na złamanie Umowy lub naruszenie Zasad i Procedur (wszystkie te powody zwane 

łącznie „rozwiązaniem"), Partner Biznesowy utraci prawo, tytuł, roszczenie lub udział w 

organizacji marketingowej, którą kierował, do byłych, obecnych lub przyszłych tajemnic 

handlowych Kyäni lub innych informacji zastrzeżonych lub własności intelektualnej i do 

jakichkolwiek prowizji lub bonusów ze sprzedaży wygenerowanych przez organizację po 

rozwiązaniu Umowy. Partner Biznesowy, którego umowa została rozwiązana, traci wszystkie 

prawa Partnera Biznesowego. Utrata praw obejmuje prawo do sprzedaży produktów Kyäni oraz 

prawo do otrzymywania przyszłych prowizji, premii i innych przychodów ze sprzedaży i innych 

działań byłej organizacji sprzedaży W celu usunięcia wszelkich wątpliwości Partner Biznesowy 

zgadza się w przypadku rozwiązania Umowy na zrzeczenie się wszystkich posiadanych praw 

wobec swojej byłej organizacji dolnego szczebla, w tym między innymi praw własności, praw do 

tajemnic handlowych, praw z tytułu własności intelektualnej i innych praw, danych 

marketingowych, finansowych i kontaktowych związanych z byłą organizacją niższego szczebla, 

oraz premii, prowizji lub innego wynagrodzenia, które mogłoby wyniknąć ze sprzedaży lub innych 

działań byłej organizacji dolnego szczebla w przypadku, jeśli Partner Biznesowy by nie 

wypowiedziałby Umowy. 

Były Partner Biznesowy nie może przedstawiać się jako Partner Biznesowy Kyäni. Partner 

Biznesowy, którego umowa została rozwiązana, otrzyma prowizje i premie tylko za ostatni pełny 

okres płatniczy, w którym był aktywny przed rozwiązaniem (nie licząc kwot pieniędzy 

zatrzymanych ze względu na postępowanie poprzedzające przymusowe rozwiązanie umowy). 

b. Przymusowe rozwiązanie umowy: naruszenie jakichkolwiek warunków Umowy, w tym 

jakichkolwiek zmian do niej, które mogą zostać dokonane wedle wyłącznego uznania Kyäni, 

może mieć konsekwencje w postaci zastosowania kar podanych w punkcie 8(a), w tym w postaci 

przymusowego rozwiązania Umowy Niezależnego Partnera Biznesowego. Rozwiązanie będzie 

ważne od dnia, w którym wysłane zostanie pisemne zawiadomienie za potwierdzeniem 

otrzymania przesyłki, na ostatni znany adres fizyczny lub e-mail Partnera Biznesowego z jego 

wniosku o przyjęcie lub kiedy Partner Biznesowy otrzyma właściwe zawiadomienie o rozwiązaniu 

Umowy, zależnie od tego, co nastąpi jako pierwsze. 

Dodatkowo, Kyäni może anulować konto Partnera Biznesowego, jeżeli przez okres 12 miesięcy 

nie kupuje on żadnych produktów. 

c. Dobrowolne rozwiązanie umowy: uczestniczący w tym planie marketingu sieciowego ma prawo 

do rozwiązania umowy w każdej chwili i niezależnie od powodu. Wniosek o rozwiązanie umowy 

składany jest po spełnieniu warunków i przez wypełnienie formularza rozwiązania działalności 

Partnera Biznesowego i wysłanie go do Kyäni drogą pocztową, jako skanowany dokument pocztą 

elektroniczną lub faksem. Po otrzymaniu formularza rozwiązania działalności Partnera 

Biznesowego, Kyäni dokona rozwiązania Umowy Niezależnego Partnera Biznesowego Kyäni. 

d. Zasady ponownej rejestracji nieaktywnych Partnerów Biznesowych lub Partnerów 

Biznesowych, których umowa została rozwiązana: Partner Biznesowy Kyäni, który 

dobrowolnie wypowiada swoją działalność Partnera Biznesowego, może zarejestrować się 

ponownie jako Partner Biznesowy sześć miesięcy po dacie rozwiązania. Jeżeli Partner 
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Biznesowy ponownie rejestruje się do programu Kyäni, to zostanie on zarejestrowany jako nowy 

Partner Biznesowy, przy czym nie będzie to miało wpływu na organizację niższego szczebla, 

która podlegała Partnerowi Biznesowemu przed rozwiązaniem umowy. 

Partner Biznesowy Kyäni, który był nieaktywny przez dwanaście miesięcy, może być usunięty 

wedle uznania Kyäni. Taki Partner Biznesowy może jednak ubiegać się o ponowne 

zarejestrowanie na dowolnej pozycji w dowolnym czasie. Zmiana ta nie będzie miała wpływu na 

organizację niższego szczebla Partnera Biznesowego i nie zostanie przesunięta wraz z nim. W 

odniesieniu do tych Zasad za nieaktywnego Partnera Biznesowego uznaje się każdego Partnera 

Biznesowego, który nie dokonał żadnego zakupu (innego niż automatyczne przedłużenie roczne) 

przez ostatnich dwanaście miesięcy. 

Zasady te nie odnoszą się do żadnego Partnera Biznesowego Kyäni, którego Umowa 

Niezależnego Partnera Biznesowego została rozwiązana przez Firmę z istotnego powodu. Każdy 

taki Partner Biznesowy musi otrzymać zgodę od Prezesa Zarządu Kyäni na ponowną rejestrację 

w Spółce. 

12. PRAWO DO ZMIAN 

Kyäni zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Globalnym Planie Wynagrodzeń Kyäni, 

Umowie Niezależnego Partnera Biznesowego oraz niniejszych Zasadach i Procedurach w 

dowolnym czasie i z dowolnego powodu wedle własnego i wyłącznego uznania. 

13. PRAWO DO ANULOWANIA PRZEZ KYӒNI 

Bez naruszenia wcześniejszych postanowień, Kyäni zastrzega sobie prawo do anulowania lub 

wypowiedzenia dowolnej Umowy Niezależnego Partnera Biznesowego bez przyczyny oraz z 

wcześniejszym powiadomieniem Partnera Biznesowego lub bez, jeżeli okoliczności tego 

wymagają. Takie anulowanie lub wypowiedzenie będzie miało skutek natychmiastowy, o ile nie 

określono inaczej w zawiadomieniu wysłanym do Partnera Biznesowego pod jego adres 

pocztowy lub e-mail.  

14. SPRAWY RÓŻNE 

a. Opóźnienia: Kyäni nie odpowiada za opóźnienia lub niepowodzenia w wypełnianiu swoich 

obowiązków, jeżeli ich dopełnienie było niemożliwe ze względu na występowanie okoliczności 

leżących poza jej wpływem. Obejmuje to między innymi strajki, konflikty w pracy, zamieszki, 

wojnę, pożar, śmierć, żywioły naturalne, brak dostaw lub dekrety, orzeczenia czy nakazy 

rządowe. 

 

b. Klauzula salwatoryjna: jeżeli któryś z zapisów tej Umowy w aktualnej lub w później zmienionej 

wersji z jakiegoś powodu zostanie uznany za nieważny lub niewykonalny przez właściwy sąd, to 

wówczas jedynie ten nieważny fragment lub fragmenty tego zapisu zostaną wykreślone, a 

pozostałe Warunki pozostaną nienaruszone i będą nadal w pełnej mocy i skuteczności prawnej. 

 

c. Zrzeczenie: Kyäni nigdy nie zrzeknie się prawa do żądania zgodności z Umową i 

obowiązującymi prawami, którym podlega zachowanie Partnera Biznesowego, i do 

przeforsowywania tejże zgodności. Żadne opóźnienie lub niepowodzenie Kyäni w zakresie 

korzystania z któregoś prawa lub upoważnienia na mocy tej Umowy albo żądania stanowczej 

zgodności Partnera Biznesowego z jakikolwiek zobowiązaniem lub zapisem Umowy nie będzie 
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stanowiło zrzeczenia prawa Kyäni do żądania dokładnej zgodności z Umową. Zrzeczenie Kyäni 

może nastąpić tylko w formie pisemnej i musi być podpisane przez upoważnionego kierownika 

firmy. Zrzeczenie się przez Kyäni ścigania konkretnego naruszenia przez Partnera Biznesowego 

lub rezygnacja Kyäni z określonego postanowienia Umowy Niezależnego Partnera Biznesowego 

lub niniejszych Zasad i Procedur nie ma wpływu ani nie umniejsza praw Kyäni w odniesieniu do 

kolejnych naruszeń ani nie ma żadnego wpływu na prawa lub obowiązki dowolnego innego 

Partnera Biznesowego. Opóźnienie lub przeoczenie przez Kyäni przy korzystaniu z prawa 

powstałego na skutek naruszenia dokonanego przez Partnera Biznesowego nie będzie 

uznawane za dalej obowiązujące zrzeczenie, ani nie będzie miało wpływu i nie ograniczy praw 

Kyäni do tego lub każdego kolejnego naruszenia. 

Zaistnienie jakiegokolwiek roszczenia lub podstawy powództwa Partnera Biznesowego przeciwko 

Kyäni nie będzie stanowiło obrony wobec egzekwowania przez Kyäni jakichkolwiek warunków 

Umowy lub tych Zasad i Procedur. 


