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P L Á N  O D M Ě Ň O V Á N Í  K Y Ä N I 
B U L H A R S K O ,  C H O R V A T S K O ,  Č E S K Á  R E P U B L I K A ,  E S T O N S K O , 

M A Ď A R S K O ,  L OT Y Š S K O  ,  L I T V A  ,  P O L S K O ,  R U M U N S K O ,    
S L O V I N S K O ,  S L O V E N S K O ,  Š P A N Ě L S K O 

VÍTEJTE 

Vítejte v rodině Kyäni! 

Posláním Kyäni je „Přinášet naději – příslib lepšího života – prostřednictvím zdravého životního stylu 
a příležitostí.“ Jako nezávislý Obchodní Partner Kyäni se na realizaci tohoto poslání ve vztahu k vám 
samotným i ve vztahu k lidem na celém světě nedílně podílíte i vy. 

Na následujících stránkách najdete podrobné informace o tom, jak jste za čas, energii a tvrdou 
práci, kterou svému podnikání Kyäni věnujete, odměňováni. Doporučujeme vám, abyste si udělali 
chvilku na to, abyste se seznámili s tímto plánem odměňování, abyste mohli optimalizovat své 
úsilí a vybudovali podnikání, které vám a lidem, jež milujete, zajistí lepší život na mnoho dalších 
let. 

Při rozvoji svého podnikání mějte na paměti, že skutečným měřítkem úspěchu není jen to, co máte, 
ale také to, co děláte pro ostatní lidi. Doufáme, že až dosáhnete svých osobních cílů, zapojíte se 
také do programu Kyäni Caring Hands, který vám umožní zlepšovat životy potřebným a přinášet 
naději lidem na celém světě. 

Jsme rádi, že jste naším Obchodním Partnerem, a těšíme se na mnoho let s vámi! 

S pozdravem 

Kyäni 
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Genealogické stromy 

Genealogický strom je prostředkem ke sledování vztahů mezi všemi nezávislými Obchodními 
Partnery v Kyäni. V plánu odměňování Kyäni jsou dva genealogické stromy, sponzorský strom a 
poziční strom. Když se ke Kyäni připojí nový nezávislý Obchodní Partner, objeví se v obou stromech. 

Sponzorský strom 

Sponzorský strom je podobný rodokmenu. Každý, koho do Kyäni osobně zaregistrujete, je umístěn 
přímo pod vás na vaši první úroveň. Když osobně zaregistrujete členy týmu a oni zaregistrují 
nového nezávislého Obchodního Partnera, noví Obchodní Partneři jsou pak umístěni pod členy 
vašeho týmu na vaši druhou úroveň. Toto umístění je automatické a přímo dané tím, kdo nového 
Obchodního Partnera zaregistroval. Rozsah vašeho sponzorského stromu závisí na tom, kolik lidí 
osobně zaregistrujete. 

Bonusy vypočítávané pomocí sponzorského stromu 

• Týmový bonus
• Generation Check Match
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Poziční strom 

Poziční strom je další nástroj ke znázornění vztahů. Na rozdíl od sponzorského stromu můžete své 
osobně sponzorované Obchodní Partnery ve své sestupné linii umístit libovolně, kam chcete. Důvody, 
proč mohou Obchodní Partneři nacházející se výše v hierarchii umísťovat nově registrované 
Obchodní Partnery na různá místa v pozičním stromu, jsou různé. Patří k nim: A) synergie při 
budování týmu; B) zeměpisná hlediska; C) zřetel k osobním vztahům; nebo D) postup na další pozici. 
Správné umístění nových Obchodních Partnerů do vašeho pozičního stromu je důležité a pomáhá 
vám budovat širší, hlubší a ziskovější hierarchii podnikání. 

Když osobně zaregistrujete nového člena týmu, můžete jej okamžitě zařadit do pozičního stromu, 
nebo jej můžete přechodně umístit do tzv. Holding Tanku, přičemž máte až 72 hodin na to, abyste se 
rozhodli, jakou pozici pro něj zvolíte. Pokud jej nezařadíte ve stanoveném čase, systém jej 
automaticky umístí do první úrovně vašeho pozičního stromu. Rozsah pozičního stromu není 
omezen; může být tak široký, jak chcete. Abyste měli nárok na všechny bonusy, stačí, když budete 
mít tři větve. 

Pokud jde o Kyäni Monthly PayGate Accumulator nebo výpočty úrovní, vaši Zákazníci mohou být 
považováni za jednu větev. 

Na obrázku níže si všimněte, že George byl umístěn pod Marii. Stejný princip je znázorněn jak ve 
sponzorském stromu, tak ve stromu pozičním. 

Prvky, které se vypočítávají pomocí pozičního stromu 

• Úroveň
• Rychlý start a Power Play
• Úrovňové bonusy
• Kyäni Monthly PayGate Accumulator
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Předpoklady, které je třeba splnit

Předpoklady jsou dvojího typu. První je splněn v případě dosažení 1 QV za měsíc. Na této úrovni 
jste považováni za distributora. Máte nárok na vybrané týdenní bonusy. 

Při 100 QV za měsíc jste považováni za kvalifikovaného distributora a máte nárok na všechny 
bonusové odměny. Plnění předpokladů je posuzováno měsíčně. Chcete-li předpoklady splnit, 
můžete buď získat QV od svých vlastních zákazníků, nebo si zakoupit příslušné objemy produktů, 
abyste dosáhli objemu požadovaného pro vaši pozici, nebo zvolit kombinaci obojího.

ÚROVNĚ 

Úrovně se počítají na základě QV z pozičního stromu. Do úrovně Pearl a nižší si můžete započítat 
objem 600 QV z osobních nákupů, od úrovně Sapphire a vyšší 1000 QV. U úrovně do Diamond 
(včetně) je třeba dvou aktivních větví (100 QV) a od úrovně Blue Diamond a vyšší tří aktivních
(100 QV) větví. 

Přehled úrovní podle QV v pozičním stromu

Úroveň 
MQV 

Požado-
váno 

Celkové 
požadované 

GQV 

Objem QV 
mimo největší 

větev 

Objem QV 
mimo 2 

největší větve 

Kvalifikovaný 
distributor 

100 

Garnet 100 1 000 400 
Jade 100 2 000 800 
Pearl 100 5 000 2 000 

Sapphire 100 10 000 4 000 
Ruby 100 25 000 10 000 

Emerald 100 50 000 20 000 
Diamond 100 100 000 40 000 

Blue Diamond 100 250 000 100 000 12 500 
Green Diamond 100 500 000 200 000 25 000 
Purple Diamond 100 1 000 000 400 000 50 000 

Red Diamond 100 2 000 000 800 000 100 000 
Double Red Diamond 100 4 000 000 1 600 000 200 000 

Black Diamond 100 10 000 000 4 000 000 500 000 
Double Black 

Diamond 
100 25 000 000 10 000 000 1 250 000 
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Způsob stanovení úrovní 

K určení úrovně použijte následující postup.
1. Vypočítejte celkový GQV (skupinový kvalifikační objem) a porovnejte ho s přehledem, abyste mohli

určit případnou úroveň.
2. Splňuje objem QV mimo největší větev (včetně vlastního a zákaznického objemu)

minimální požadavky na tuto úroveň? (Pokud ne, začněte znovu o úroveň níž.)
3. Splňuje objem QV mimo největší dvě větve (včetně vlastního a zákaznického objemu)

minimální požadavky na tuto úroveň? Pokud ne, začněte znovu o úroveň níž. Pokud ano,
dosáhli jste této úrovně.

Příklady 

Níže jsou uvedeny dva příklady, které vypočítání úrovně objasňují.

Příklad A: Máte dvě větve. Největší větev má 30 000 QV, 2. větev má 20 000 QV. 

Sečtěte tyto objemy.

1. Celkový objem všech větví se rovná 50 000 QV. Když ho porovnáte s přehledem, můžete
splnit předpoklady pro úroveň Emerald.

2. QV mimo největší větev se rovná 20 000. Pokud jde o úroveň Emerald, v přehledu je
uvedeno, že je třeba 20 000 QV. Tento požadavek je splněn.

Příklad B: V tomto případě máme 4 větve. Největší větev má 120 000 QV, 2. větev má 17 000 QV, 3. 
větev má 3 000 QV a 4. větev má 300 QV.

Sečtěte tyto objemy.
1. Celkový objem činí 140 300 QV. To odpovídá kategorii Diamond.
2. QV mimo největší větev je 20 300. To znamená, že minimální požadavek na úroveň

Diamond splněn nebyl. Podívejme se tedy na bezprostředně následující nižší úroveň
(Emerald).

3. QV mimo největší větev je 20 300. Pokud jde o úroveň Emerald, v přehledu je uvedeno, že
je třeba 20 000 QV. Tento požadavek je splněn. Dosáhli jste úrovně Emerald.
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BONUSY 

Osobní Zákaznické bonusy 

Bonus z maloobchodního zisku 

Pokaždé, když prodáte produkt registrovanému zákazníkovi, bude vám připsán rozdíl mezi 
velkoobchodní cenou a cenou prodejní. Rozdíl mezi vaší velkoobchodní cenou a částkou, kterou 
uhradil váš maloobchodní Zákazník, je bonus z maloobchodního zisku. Bude vám vyplacen spolu s 
týdenními bonusy. Tento bonus získáte pokaždé, když si jeden z vašich osobních zákazníků zakoupí 
produkt. Abyste tento bonus získali, musíte mít při výpočtu bonusu úroveň distributora. 

Příklad: Dejme tomu, že zákazník podá objednávku na produkty v hodnotě 112 € – objednávku, která 
by nezávislého Obchodního Partnera stála pouze 96 €. Obchodní Partner by pak získal bonus z 
maloobchodního zisku ve výši 112 – 96 = 16 € (bez DPH) 

Doporučení Zákazníka 

Jakýkoli Zákazník, který na to má nárok a doporučí jiného Zákazníka, získá 10 % z mezisoučtu za 
objednávku tohoto zákazníka ve formě kreditu na účtu. Sponzorující Obchodní Partner tohoto 
Zákazníka nebude mít nárok na bonus z maloobchodního zisku ani bonus za sdílení produktu 
doporučeného zákazníka (zákazníků), ale bude si moci započítat CV pro výplatní brány (Paygates). 

Příklad: Zákazník A doporučí nového Zákazníka B. Zákazník B zakoupí s odkazem na Zákazníka A 
jeden balíček Trojúhelník Wellness v hodnotě 112 EUR. Zákazník A by získal na účet kredit ve výši 
11,20 €. 

Bonus za rozšiřování klientely (Customer Builder Bonus) 

Každý měsíc, v němž vaši Zákazníci dosáhnou kombinovaného QV ve výši 750, 1 500, 2 500, 5 000, 
nebo 8 000, obdržíte bonus. Za měsíc můžete dosáhnout pouze jedné bonusové úrovně. 

Objem Zákazníků 
Zákaznický

bonus 

750 QV 80 € 

1 500 QV 160 € 

2 500 QV 320 € 

5 000 QV 800 € 

8 000 QV 1 600 € 
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Bonusy pro nezávislé Obchodní Partnery 

Týmový bonus 

Kdykoli někdo v úrovni pod vámi zaregistruje nového člena týmu, můžete mít nárok na rozdílový 
týmový bonus. Rozdílový týmový bonus se vypočítává pomocí sponzorského stromu. Vyplácí se na 
základě startovacího balíčku zakoupeného novým členem, vaší úrovně a úrovně Obchodních 
Partnerů mezi vámi a nově zaregistrovaným zákazníkem. 

Při vypočítávání týmového bonusu se k určení výplat používá SV (speciální objem). Každý startovací 
balíček má přiřazenou hodnotu SV. V závislosti na své úrovni obdržíte procento SV jako bonus. 
Úroveň, které dosáhnete za prvních 31 dní, se nazývá úroveň Grace. Tato úroveň bude započítána 
do vyhodnocení toho, kolik na týmovém bonusu vyděláte. Po 31 dnech bude vaše získaná úroveň 
(úroveň Grace) porovnána s úrovní v aktuálním kalendářním měsíci a úrovní v předchozím 
kalendářním měsíci. K výpočtu týmového bonusu bude použita nejvyšší z těchto tří úrovní. Tato 
úroveň Grace bude použita během vašich prvních 31 dnů a po zbytek kalendářního měsíce po jejich 
uplynutí. Pokud jste se například zaregistrovali 15. srpna, vaše 31denní období by skončilo 15. září, 
takže úroveň Grace byste mohli používat od 15. srpna do 30. září. Vždy můžete díky svému úsilí 
postoupit na vyšší úroveň, ale během této doby nikdy nedostanete nižší výplatu než tu, která 
odpovídá vaší úrovni Grace. (Tato úroveň se používá pouze pro výpočty týmových bonusů). Po 
uplynutí tohoto období se bude v souvislosti s týmovým bonusem používat pro výplaty pouze 
hodnocení za aktuální měsíc a hodnocení za předchozí měsíc. V níže uvedené tabulce je uvedeno 
procento, které obdržíte na základě své pozice. 
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Příklad rozdílového týmového bonusu 

Double 
Black 

Diamond 

Purple 
Diamond 

Diamond 

Sapphire 

Ruby 

Jade 

Kvalifikovaný 
distributor

Nový 
člen 

Kvalifikovaný distributor nemá na bonusy nárok. Je vyplaceno 0 %. 

Jade nemá na bonusy nárok. Je vyplaceno 0 %. 

Ruby má nárok na 65 % SV. Zatím nedošlo k žádným výplatám, takže 
získá celých 65 %. 

Sapphire má nárok na 55 % SV. Už jsme však vyplatili více než je 
skutečný nárok. Je vyplaceno 0 %. 

Purple Diamond má nárok na 98 % SV. 65 % však bylo vyplaceno 
Ruby a 20 % Diamondu. 98 % - 65 % - 20 % = 13 % 

Diamond má nárok na 85 % SV. 65 % však již bylo vyplaceno 
Ruby. Diamond obdrží 85 % - 65 % = 20 % 

Double Black Diamond má nárok na 100 % SV. 65 % však bylo vyplaceno 
Ruby, 20 % Diamondu a 13 % Purple Diamondu. 100 % - 65 % - 20 % -13 
% = 2 % 
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Bonus za rychlý start 

Aby vám Kyäni v začátcích pomohla, poskytuje bonus pro rychlý start. Pokud během prvních 31 dnů 
dosáhnete úrovně Jade (za den registrace se považuje den 0), získáte bonus 200 €. 

Pokud během prvních 31 dnů dosáhnete úrovně Pearl, nebo vyšší, získáte bonus 360 €. Můžete 
získat pouze jeden bonus za rychlý start. Nemůžete získat zároveň bonus pro úroveň Jade a Pearl. 

Power Play 

Abyste získali Power Play, musíte mít tři osobně sponzorované Obchodní Partnery, každého s 
minimálně 100 QV, a tři osobně registrované zákazníky s celkovým počtem nejméně 150 QV v 
kalendářním měsíci. 

Při aktivování Power Play získáte bonus 80 € a váš sponzor obdrží bonus 40 €. Tento bonus 
získáte pokaždé, když Power Play aktivujete. Aby sponzor mohl bonus získat, musí být v době 
dosažení bonusu na úrovni nejméně kvalifikovaného distributora. 

Obchodní Partner, nebo Zákazník, díky němuž jste získali nárok na Power Play, už se so budoucí 
Power Play nebude započítávat. Obchodní Partneři a Zákazníci musí mít jen jednu adresu, aby mohli 
být do Power Play započítáni. Jakmile je adresa jednou použita, nelze ji v současné nebo budoucí 
Power Play použít u jiného Obchodního Partnera, nebo Zákazníka. Na tento bonus budou mít nárok 
pouze Obchodní Partneři a Zákazníci, kteří se zaregistrovali po 1. lednu 2018. 

Příklad: Obchodní Partner A sponzoruje Obchodní Partnery B a C a v únoru zaregistruje dva nové 
zákazníky. V březnu začne Obchodní Partner A sponzorovat Obchodního Partnera D s minimálně 
100 QV a oba Obchodní Partneři B a C splní požadavek 100 QV. V březnu nakoupí pouze jeden z 
únorových zákazníků, ale Obchodní Partner A v březnu zaregistruje další dva zákazníky. Všichni tři 
zákazníci dohromady získají více než 150 QV z nákupů. Obchodní Partner A obdrží bonus 80 € a 
jeho sponzor obdrží v březnu bonus 40 €. Obchodní Partneři B, C, D a tři zákazníci, díky nimž jste 
získali nárok na Power Play, nesmí být do budoucích bonusů Power Play započítáni. 

Kyäni PayGate Accumulator 

Kyäni PayGate Accumulator se vypočítává na základě měsíčního CV vygenerovaného ve vašem 
pozičním stromu. Kyäni PayGate Accumulator měsíčně vypočítá zbytkový příjem tak, že začne ve 
spodní části pozičního stromu a postupně stoupá nahoru, dokud nedosáhne Obchodního Partnera s 
nárokem na výplatu prostřednictvím PayGate, kde vyplatí získanou provizi. Tento proces se opakuje 
u všech úrovní PayGate. Jak se váš objem zvyšuje, můžete získat nárok na nové výplaty
prostřednictvím PayGates v závislosti na rozložení svého objemu v pozičním stromu. Každá další
PayGate, na kterou získáte nárok, pro vás vytváří další zbytkovou výplatu. Pro nároky a výplaty
prostřednictvím Paygate budou všechny vlastní CV zákazníků vypočítány jako samostatná větev.
Pokud má například Obchodní Partner 2 Obchodní Partnery a vlastní zákazníky, je to, jako by měl 3
větve pro nárok a výplaty. Vlastní CV získané z vašeho účtu Obchodního Partnera nebude do vašich
vlastních nároků a výplat Paygate zahrnuto.

Níže je uveden přehled PayGates, procento CV na každou úroveň a požadavky na objem pro 
získání příslušné PayGate. 
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Přehled PayGate Accumulatoru podle CV v pozičním stromu 

PayGate Sazba 
Největší  

požadavek
na větev

Malé větve 
celkem 

Minimum
v 3. větvi 

1 5,00 % 200 100 

2 7,00 % 700 500 

3 8,00 % 2 200 1 500 

4 7,00 % 4 500 3 000 

5 6,00 % 9 000 6 000 

6 5,00 % 18 000 12 000 

7 3,00 % 40 000 27 000 

8 1,00 % 90 000 55 000 6 000 

9 1,00 % 200 000 125 000 12 000 

10 0,50 % 400 000 260 000 18 000 

11 0,25 % 1 000 000 450 000 40 000 

12 0,25 % 2 000 000 900 000 100 000 
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Přehled PayGate 1 

Příklad PayGate 1 

Projděte si výše uvedený příklad pro PayGate 1. Ze spodní části systému objem proudí nahoru CV a 
hromadí se. Jakmile objem dosáhne prvního Obchodního Partnera, který má nárok na PayGate 1, 
spočítáme, kolik CV má být vyplaceno (označeno žlutým rámečkem). V prvním žlutém poli A 
(Obchodní Partner A) byl získán celkový objem 900 CV. Jakmile je dosaženo PayGate, k určení 
částky, kterou je třeba v PayGate vyplatit, se použije následující proces: 

1. Přičtěte veškerý objem CV nashromážděný v rámci systému buď zespodu, nebo 
od poslední výplaty PayGate – podle toho, co je blíž.

2. Odečtěte základní částku PayGate (požadavek na největší větev). U PayGate 1 je 
to 200 CV. Tento objem 200 CV se spolu s vaším vlastním CV přesune o jednoho 
Obchodního Partnera nahoru. V tomto příkladě máte 900 CV – 200 CV = 700 CV. 
Tento objem 700 CV se u PayGate 1 vynásobí 5 %. To znamená 28€.

Objem, který proudí nahoru od Obchodního Partnera A (žlutý rámeček A) je nyní 300 CV (základní 
objem PayGate 200 CV + osobní objem 100 CV). Obchodní Partner B (žlutý rámeček B) je dalším 
Obchodním Partnerem, který má nárok na PayGate 1. Objem, který obdrží, je 500 CV. Proveďte 
proces ve dvou krocích popsaných výše a nezapomeňte, že částka PayGate ve výši 200 CV navíc 
připočtená k vlastnímu CV ve výši 100 proudí nahoru, a opakujte proces znovu. Obchodní Partner B 
by obdržel 12 €. Osobní objem Obchodního Partnera B (100 CV) plus základní objem PayGate 200 
CV proudí nahoru. Každé ze žlutých políček představuje Obchodní Partnery, kteří mají nárok na 
PayGate 1. Jakmile PayGate dosáhne vrcholu systému, další proces PayGate začíná znovu ve 
spodní části systému, a to se stejným objemem. 
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840 €
€

1000 

1000 1000 1000 

224 € 

Přehled PayGate 4 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

1000 1000 1000 1000 

Příklad PayGate 4 

Výše je uveden příklad pro Paygate 4. Použijeme stejný systém jako u příkladu PayGate 1, ale 
objem zvýšíme na 1000 CV, abychom pro ilustraci této PayGate udrželi výše nízké. Pamatujte, že 
PayGates 1 – 3 by byly vyplaceny před zpracováním PayGate 4. Abyste získali nárok na tuto bránu, 
v největší větvi musíte mít alespoň 4500 CV a součet všech vašich ostatních větví musí být alespoň 
3000 CV. 

Každý z Obchodních Partnerů označených žlutě má nárok na výplatu z PayGate 4. Pro výpočet výše 
výplaty u Obchodního Partnera A (žlutý rámeček A) nejprve sečtěte objem ze všech větví. Obchodní 
Partner A nashromáždil celkem 10 000 CV. Dále odečtěte základní částku PayGate (u PayGate 4 = 4 
500 CV). 10 000 CV – 4 500 CV = 5 500 CV. Vynásobte 7 % a dostanete 308 €. Těchto 
308 € bude u tohoto Obchodního Partnera přidáno k ostatním bonusům PayGate (PayGates 1-3). 

Nakonec základní částka PayGate 4 ve výši 4500 CV bude proudit nahoru spolu s osobním 1000 CV 
k Obchodnímu Partnerovi o úroveň výš. Tento proces se opakuje u každého nezávislého Obchodního 
Partnera, který má nárok na PayGate 4. V tomto příkladu obdrželi tento bonus PayGate 4 celkem 
čtyři Obchodní Partneři. 

1000 1000 1000 1000 

1000 1000 1000 448 €  

1000 1000 A 1000 1000 1000 

1000 1000 1000 308 € 

1000 1000 

1000 1000 1000 1000 

1000 
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Generation Check Match 

Jedním z nejzajímavějších bonusů je Generation Check Match. Z každé výplaty PayGate můžete 
získat určité procento od nezávislých Obchodních Partnerů ve své sestupné linii sponzorského 
stromu v rozsahu až devíti „generací“. Generace je definována jako Obchodní Partner s vyplácenou 
úrovní rovnou, nebo vyšší než Sapphire až po dalšího nezávislého Obchodního Partnera v sestupné 
linii s vyplácenou úrovní stejnou, nebo vyšší než Sapphire včetně. Na základě vaší úrovně PayGate 
získáte procento z výdělků PayGate vaší nižší linie. V níže uvedeném přehledu jsou rozepsány 
generace a procenta. 
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1 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 

2 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 

3 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 

4 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 

5 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 

6 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 

7 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % 

8 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % 

9 1 % 1 % 1 % 1 % 
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DIAMOND 

SAPPHIRE 

RUBY 

EMERALD 

První generace 

Druhá generace 

Třetí generace 

Příklad Generation Check Match 

Ve výše uvedeném příkladu má nezávislý Obchodní Partner nahoře vyplácenou úroveň Diamond, 
která ho opravňuje k pěti generačním výplatám (zobrazeny pouze tři generace). Obchodní Partneři 
označení červenou barvou jsou z první generace a Diamond by obdržel bonus Paygate každého z 
nich ve výši 15 %. Obchodní Partneři označení zeleně jsou z druhé generace a Diamond by obdržel 
bonus Paygate každého z nich ve výši 10 %. Nezávislí Obchodní Partneři označení žlutě jsou ve 
třetí generaci a Diamond by obdržel bonus Paygate každého z nich ve výši 10 %.

Úrovňový bonus 

Úrovňový bonus Emerald - Dosáhněte na konci měsíce v celkem dvou měsících vyplácené 
úrovně Emerald a získejte 4 000 €.

Bonus Blue Diamond - Dosáhněte na konci měsíce v celkem třech měsících vyplácené úrovně 
Blue Diamond a získejte 20 000 €.

Bonus Purple Diamond - Dosáhněte na konci měsíce v celkem třech měsících vyplácené 
úrovně Purple Diamond a získejte 80 000 €.

Double Red Diamond - Dosáhněte na konci měsíce v celkem třech měsících vyplácené úrovně 
Double Red Diamond a získejte 400 000 € (80 000 € měsíčně po pět měsíců).

Double Black Diamond - Dosáhněte na konci měsíce v celkem třech měsících vyplácené úrovně 
Double Black Diamond a získejte 800 000 € (80 000 € měsíčně po deset měsíců).
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BONUSY VYSOKÝCH ÚROVNÍ 

Diamond Pool 

1,5 % veškerého globálního CV je každý měsíc vloženo do fondu Diamond Pool. Tento fond se 
vypočítává měsíčně a platí se měsíčně s 60denním zpožděním. Například příjmy z fondu z ledna
vám budou vyplaceny v březnu.

Aby se nezávislý Obchodní Partner mohl stát podílníkem fondu, musí mít v aktuálním měsíci a v 
jednom ze dvou předchozích měsíců nejméně vyplácenou úroveň Diamond. Podílníci dostávají podíly 
z fondu na základě své úrovně takto:

Diamond 1 podíl 
Blue Diamond 2 podíly 
Green Diamond 4 podíly 
Purple Diamond 8 podílů
Red Diamond 8 podílů 
Double Red Diamond    8 podílů 
Black Diamond 8 podílů 
Double Black Diamond  8 podílů

Red, Double Red, Black a Double Black Diamond jsou podílníky tohoto fondu, dokud nezískají nárok 
na podíl ve fondu následujícím. Pokud podílník fondu pomůže někomu ve své sestupné linii 
sponzorského stromu dosáhnout stejné, nebo vyšší vyplácené pozice, pak se jeho podíly vynásobí 
1,5. Podílník může získat pouze jeden násobící faktor. To, zda získáte nárok na podíl, je dáno

měsíční vyplácenou úrovní. Obchodní Partner nikdy ve stejném měsíci nedostane výplatu z více 
než jednoho fondu, jehož podílníky jsou Obchodní Partneři vyšší úrovně.

Red Diamond Pool 

0,5 % veškerého globálního CV je každý měsíc vkládáno do fondu Red Diamond Pool. Finanční 
prostředky ve fondu jsou vypočítávány měsíčně a vyplácejí se s 60denním zpožděním. Například 
příjmy z fondu z ledna vám budou vyplaceny v březnu.

Aby se nezávislý Obchodní Partner mohl stát podílníkem fondu, musí mít v aktuálním měsíci a v 
jednom ze dvou předchozích měsíců nejméně vyplácenou úroveň Red Diamond. Podílníci dostávají 
podíly ve fondu na základě své úrovně takto:

Red Diamond 1 podíl 
Double Red Diamond 2 podíly 
Black Diamond 2 podíly 
Double Black Diamond  2 podíly 

Pokud podílník fondu pomůže někomu ve své sestupné linii sponzorského stromu dosáhnout stejné, 
nebo vyšší vyplácené pozice, pak se jeho podíly vynásobí 1,5. Podílník může získat pouze jeden 
násobící faktor. To, zda získáte nárok na podíl, je dáno měsíční vyplácenou úrovní. Obchodní
Partner nikdy ve stejném měsíci nedostane výplatu z více než jednoho fondu, jehož podílníky jsou 
Obchodní Partneři vyšší úrovně.
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Nekonečný bonus 

Nekonečný bonus vypláceným úrovním Black Diamond a Double Black Diamond umožňuje získat 1 % 
z veškerého CV v jejich sestupné sponzorské linii. Pokud má Black Diamond nebo Double Black 
Diamond ve své sestupné linii dalšího Obchodního Partnera na úrovni nejméně Black Diamond, pak 
je nekonečný bonus vyplácený pod nimi poloviční. S každým novým Obchodním Partnerem s úrovní 
Black Diamond ve vašem sponzorském stromu výplata nikdy neskončí, ale sníží se o polovinu. 

Aby Obchodní Partner mohl bonus čerpat, musí mít v aktuálním měsíci a v jednom ze dvou 
předchozích měsíců nejméně vyplácenou úroveň Black Diamond. 

Program Kyäni pro získání auta 

Počínaje úrovní Ruby si můžete vydělat peníze na své vlastní vozidlo – a tím program nekončí! 
Program pro získání auta má pět kol, v rámci nichž můžete obdržet měsíční částku ve výši 8 000 €. 
Kola programu jsou na úrovni: Ruby, Diamond, Green Diamond, Red Diamond a Black Diamond. 

Chcete-li splnit předpoklady pro kolo pro úroveň Ruby, stačí, když dosáhnete vyplácené úrovně Ruby 
po dobu dvou samostatných měsíců z klouzavého šestiměsíčního období. Chcete-li splnit 
předpoklady k získání úrovně Diamond, Green Diamond, Red Diamond a Black Diamond, musíte mít 
uvedenou vyplácenou úroveň po tři měsíce z klouzavého pětiměsíčního období. 

Úplné informace najdete v dokumentu obsahujícím pravidla programu Kyäni pro získání auta ve svém 
Backoffice. 
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Výlety 

Kyäni v rámci pobídek pořádá výlety za odměnu těm, kteří dosáhli zvlášť výrazného růstu. Pobídkové 
výlety se liší podle trhu. Chcete-li vědět, jak si ohledně pobídkového výletu stojíte, podívejte se do
svého Backoffice. 

POPIS BONUSŮ KYÄNI

Týdenní bonusy 

Týmový bonus  

Bonus z maloobchodního zisku 

Bonus za rychlý start 
Doporučení Zákazníka

Publikováno v 
Backoffice 

Bankovní 
převod 

Nahrání 
Payoneer 

Úterý Pátek Pátek 

*Týdenní bonusy se počítají za předchozí pondělí – neděli na základě místního času v zemi
registrace.

Měsíční provize/bonusy 

Kyäni Paygate Accumulator 

Generation Check Match  

Bonus za rozšiřování klientely (Customer Builder Bonus)

Power Play 

Publikováno v 
Backoffice 

Bankovní 
převod 

Nahrání 
Payoneer 

8. 14. 14. 

Bonusy vysokých úrovní 

Diamond Pool*  

Red Diamond Pool* 

Nekončený bonus
Úrovňové bonusy

Publikováno v 
Backoffice 

Bankovní 
převod 

Nahrání 
Payoneer 

8. 25. 25. 

* Diamond a Red Diamond Pools se vyplácí druhý měsíc po jejich zisku. Například lednové
Leadership Pools budou vyplaceny až 25. března.

Poznámka: Když datum zaúčtování, nebo výplaty jakéhokoli bonusu připadne na víkend nebo 

svátek, bude vyřízen následující pracovní den. 
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DEFINICE 

Větev – celá skupina jednotlivých Obchodních Partnerů první úrovně Obchodního Partnera. Větve 
mohou být jak ve sponzorském stromu, tak ve stromu pozičním. Pokud máte na první úrovni tři 
samostatné nezávislé Obchodní Partnery, máte tři větve.

Sestupná linie – všechny větve vašeho podnikání.

Objednávka Autoship – nastavení objednávky s automatickým doručením nezávislým Obchodním 
Partnerem nebo Zákazníkem, která bude zaplacena a odeslána ve zvoleném intervalu. Po nastavení 

bude objednávka s automatickým doručením pohodlně zpracována, aniž by musel Obchodní Partner 
nebo Zákazník cokoli dalšího udělat. Na výběr je více možností, ale dostupné produkty se liší podle 
trhu. Objednávky Autoship lze nastavit prostřednictvím Kyäni Backoffice nebo kontaktováním

zákaznického servisu. 

Backoffice – bezpečný internetový program, který umožňuje prohlížet si a spravovat své podnikání. 
Jeho prostřednictvím můžete zobrazit zprávy o svém týmu, objednat si produkt, nastavit si nové 
zákazníky, zaregistrovat nové Obchodní Partnery, absolvovat školení a spravovat své automatické 
doručování.

Holding Tank – když zaregistrujete nového nezávislého Obchodního Partnera, můžete jej až na 
10 dní dočasně umístit do Holding Tanku. Takto si budeme moci rozmyslet, kam ho v rámci
pozičního stromu zařadíte. Pokud ho neumístíte do 10 dnů, nový Obchodní Partner bude 
automaticky začleněn do první úrovně vašeho pozičního stromu.

Generace - Obchodní Partner Kyäni s vyplácenou úrovní rovnající se nebo vyšší než Sapphire až 
po dalšího Obchodního Partnera Kyäni se stejnou, nebo vyšší vyplácenou úrovní než Sapphire 
včetně. Generace jsou určovány individuálně v každé větvi.

Vyplácená úroveň – úroveň v době výplaty bonusů nebo provizí. Tato pozice se bude lišit v 
závislosti na objemu vašeho týmu. Svou vyplácenou úroveň najdete ve svém Backoffice spolu se 
všemi informacemi o vašich provizích.

Nejvyšší dosažená úroveň – nejvyšší úroveň, které jste dosáhli.

Preferovaný Zákazník – zákazník, který si nastaví objednávky produktů přes Autoship. To jej také 
opravňuje ke slevě na nákup produktu.

Maloobchodní Zákazník – zákazník, který nakupuje produkty prostřednictvím jednorázových 
objednávek. Pokud si chce produkt objednat, může se obrátit přímo na nezávislého Obchodního
Partnera, kontaktovat zákaznický servis, nebo přejít na firemní web, přihlásit se a produkt si zakoupit.

QV – kvalifikační objem. Objem přiřazený produktům a používaný k určení pořadí a minimálního 
splnění předpokladů (kvalifikace).

MQV – členský kvalifikační objem (zahrnuje nákupy zákazníků)

GQV – skupinový kvalifikační objem. (Zahrnuje vás a celou vaši skupinu včetně zákazníků)

CV – objem, na základě něhož můžete získat provize. Objem používaný při výpočtu bonusů.

SV – speciální objem. Objem používaný k výpočtu výplat týmových bonusů




