INFORMASJON OM BYTTE AV ORGANISASJON
Business Partner som ber om bytte

ID#

Underskrift

Business Partner som flyttes

ID#

Underskrift

Innsendelsesdato

BYTTE AV SPONSOR
Nåværende upline sponsor

ID#

Underskrift

Ny upline sponsor

ID#

Underskrift

Før

Etter

PLACEMENT CHANGE
Nåværende plassering i opplinjen

ID#

Underskrift

Business Partner ønsker å bli plassert under:

ID#

Underskrift

Før

Etter

Epost endres til: cs.ee@kaynicorp.com, cs.eur@kyanicorp.com
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Forespørsler om endring i genealogi innen de første 10 dagene kan en sponsor be om endring uten å fylle ut
skjema. Dette kan være både endring av sponsor og og plassering. For at endringen skal kunne gjennomføres
må sponsoren sende en epost til Kyäni Kundeservice via sponsorens regisrerte epostadresse.
Etter 10 dager og innen 30 dager kan man benytte skjema for endring i genealogi for å endre 1 sponsoreller
plasseringsendring uten vederlag. Disse endringen må gjennomføres med et komplett utfyllt skjema for
endring i genealogi av Business Partner/kunde som skal flyttes, nåværende upline Business Partner og ny
Business Partner. Bruk boksene i hver seksjon til å tegne inn endringen som skal utføres. I tillegg må alle
Business Partners som blir berørt måtte godkjenne endringen og Kyäni vil ta kontakt med alle berørte Business
Partners for å få dette godkjent. Alle berørte upline Business Partnerns må akseptere endringen for at den skal
gjennomføres.
Sikre deg om at du har skrevet endringen i riktig kolonne. Hvis du skal endre sponsor skal du skal du fylle inn
informasjon i den øvre kolonnen markert ""Endre sponsor"". Hvis du skal endre plassering skal du fylle inn
informasjon i den nedre kolonnen markert "" Endre plassering"". Skal du endre både sponsor og plassering må
du fylle ut begge to.
Husk at upline Business Partners i genealogitreet hvor endringen skal gjøres, er den som skal signere
som nåværende upline. For eksempel hvis det var en Business Partner ved navn John Doe (ID#100) med en
sponsorupline som het Jane Smith (ID#80) og en plasseringsupline som het Jan Anderson (ID#90), og det kom
en forespørsel om en endring av plassering av John Doe (ID#100), da ville Jan Anderson (ID#90) måtte signere
på kontrakten. Hvis du ønsket å endre sponsor på Business Partner John Doe (ID#100) så måtte Business Partner
Jane Smith (ID#80) måtte signere kontrakten.
Etter 30 dager er det ikke tillatt å endre genealogi.
Vær vennlig å legg merke til at alt volum i forbindelse med Change of Genealogy ikke blir medregnet etter
flyttingen i det nye upline-treet når det gjelder visse bonuser og promoteringer (f.eks. Fast Start,
Drømmebilprogrammet).
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