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K Y Ä N I  U A F H Æ N G I G  B U S I N E S S  

P A R T N E R  A F T A L E  V I L K Å R  &  

B E T I N G E L S E R  

 
1. Jeg er indforstået med, at jeg som Kyäni, Inc. (herefter ”Kyäni") Business Partner: 

a. har ret til at købe produkter fra Kyäni til den pris, som jeg er berettiget til. 

 

b. har ret til at sponsorere kvalificerede personer med henblik på deltagelse i Kyäni. 

 

c. vil hjælpe, træne og motivere Business Partners i min downline marketingsorganisation. 

 

d. vil overholde alle statslige, regionale og kommunale love, forordninger, regler og bestemmelser, 

og udarbejde alle rapporter og betale alle afgifter og gebyrer, som måtte blive mig pålagt under 

enhver statslig, regional eller kommunal lov, forordning, regel eller regulering. 

 

e. vil udføre mine forpligtelser som Business Partner med hæderlighed og integritet. 

 

f. vil kun bruge de salgskontrakter og ordreformularer, som Kyäni leverer mig i forbindelse med salg 

af Kyänis produkter, og vil følge alle retningslinjer og procedurer, som Kyäni har fastsat for 

behandling og færdiggørelse af sådanne kontrakter og ordrer. 

 

g. ikke vil foretage nogen handling eller på nogen måde udvise en adfærd, der skader Kyänis, dets 

grundlæggeres, direktørers eller ansattes omdømme. 

 

h. accepterer, at jeg til skattemæssige eller forretningsmæssige formål vil sørge for at oprette et 

CVR identifikationsnummer, som er udstedt af det land, hvor jeg søger om Kyänimedlemskab. 

2. Jeg indvilliger i at præsentere Kyänis Globale Kompensationsplan og Kyänis produkter som angivet i 

Kyänis officielle skriftlige materiale. Jeg vil ikke gøre noget krav gældende vedrørende potentiel indkomst, 

indtjening og produkter ud over, hvad der fastsættes i Kyänis officielle skriftlige materiale. Jeg har ikke 

tilladelse til at bruge, producere, skabe, udgive, distribuere eller modtage fra nogen anden side end 

Kyäni, noget skriftligt materiale, nogen optagelse (lyd, video eller anden), salgs- eller 

tilmeldingshjælpemidler vedrørende Kyäni produkter eller Kyänis Globale Kompensationsplan. Jeg er 

indforstået med, at jeg i min markedsføring af Kyänis produkter og forretningsmodel ikke må benytte 

andre varemærker, firmanavne, logoer, designs eller symboler end dem, der er angivet i Kyänis 

Retningslinjer og Procedurer, uden først at indhente skriftlig tilladelse fra Kyäni. 
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3. Jeg accepterer, at jeg som Kyäni Business Partner er selvstændig erhvervsdrivende, og dermed ikke 

er medarbejder, repræsentant, partner, advokat, eller franchisetager hos Kyäni. Jeg er ikke autoriseret til 

at og vil ikke pådrage mig nogen gæld, udgift, økonomisk forpligtelse, eller åbne en finansiel konto på 

vegne af, for eller i Kyänis navn. Jeg er indforstået med, at jeg skal kontrollere de fremgangsmåder og 

midler, hvormed jeg driver min Kyäni Business Partner aftale, i overensstemmelse med og omfattet af 

hosstående vilkår og betingelser, Kyänis Retningslinjer og Procedurer og Kyänis Globale 

Kompensationsplan (som samlet er benævnt " aftalen ").Jeg er indforstået med, at jeg er personligt 

ansvarlig for afholdelse af alle udgifter, herunder men ikke begrænset til rejser, måltider, indlogering, 

administrativ support, kontor, telefon og andre udgifter. Jeg er ligeledes indforstået med, at jeg i statslige, 

regionale og kommunale skattemæssige forhold ikke er og ikke kan betragtes som medarbejder i Kyäni. 

Kyäni er ikke ansvarlig for nogen tilbageholdelse af, og må heller ikke selv, hverken helt eller delvist, 

tilbageholde mine eventuelle bonusser og provisioner til dækning af skatter og afgifter af nogen art, 

medmindre en sådan tilbageholdelse bliver krævet af lovmæssige eller andre juridiske grunde. Jeg 

accepterer at være bundet af alle aftaler om opkrævning af omsætningsafgifter mellem Kyäni, Inc. og alle 

relevante skattemyndigheder og af alle dertil relaterede regler og procedurer. 

4. Jeg har nøje læst og accepterer at overholde Kyänis Retningslinjer og Procedurer og Kyänis Globale 

Kompensationsplan, som begge er indarbejdet i og gjort til en del af hosstående vilkår og betingelser. For 

at kunne være berettiget til at modtage bonusser eller provisioner fra Kyäni, accepterer jeg, at jeg skal 

have et godt omdømme, som ikke må være i strid med nogen af vilkårene i aftalen. Jeg er indforstået 

med, at hosstående vilkår og betingelser, Kyänis Retningslinjer og Procedurer, eller Kyänis Globale 

Kompensationsplan til enhver tid vil kunne ændres eller udvides og med, at sådanne ændringer vil gælde 

for mig. Meddelelser om ændringer skal offentliggøres i officielle Kyäni udgivelser og sendes til alle 

Business Partners. Min efterfølgende videreførelse af min Kyäni Business Partner forretning eller 

modtagelse af mine bonusser og provisioner, er ensbetydende med min accept af alle ændringer. 

5. Denne aftale vil være gældende fra og med indgåelsesdatoen og fortsætte indtil den opsiges af en af 

parterne. Jeg vil derefter ikke være berettiget til at modtage provision, bonus eller andre indtægter fra 

aktiviteterne i min tidligere downline salgsorganisation. Kyäni forbeholder sig udtrykkeligt ret til at opsige 

alle Business Partner aftaler med tredive (30) dages skriftligt varsel i tilfælde af, at virksomheden vælger 

at: 

(1) ophøre med virksomhedsdrift; 

 

(2) opløse sig som selskabsretslig virksomhed eller 

 

(3) ophøre med distribution af sine produkter via direkte salg.  

6. Jeg kan ikke overdrage nogen rettigheder eller uddelegere mine pligter i henhold til denne aftale til 

anden side uden forudgående skriftligt samtykke fra Kyäni. Ethvert forsøg på at overføre eller overdrage 

denne aftale til anden side uden udtrykkelig skriftligt samtykke fra Kyäni vil kunne medføre omstødelse af 

aftalen fra Kyänis side og kan resultere i opsigelse af min Business Partner aftale. 

7. Jeg er indforstået med, at hvis jeg undlader at overholde vilkårene i denne aftale, Retningslinjer og 

Procedurer eller den Globale Kompensationsplan kan Kyäni kan efter eget skøn opsige min Business 

Partner aftale eller pålægge mig andre disciplinære foranstaltninger, herunder, men ikke begrænset til, 

fortabelse af bonusser og provisioner, og/eller helt eller delvist tab af min downline 

marketingsorganisation. Hvis jeg har handlet i modstrid med, misligholdt eller overtrådt denne aftale ved 

dens ophør, vil jeg ikke være berettiget til at modtage yderligere bonusser eller provisioner, uanset om 

salget, som berettiger til sådanne bonusser eller provisioner er gennemført. Hvis aftalen opsiges af en 
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hvilken som helst grund, vil jeg for altid miste mine rettigheder som Business Partner, herunder 

rettighederne til min downline marketingsorganisation, og ret til erstatning i henhold til Kyänis Globale 

Kompensationsplan. Hvis jeg undlader at betale for produkter, når betalingen derfor forfalder, giver jeg 

Kyäni tilladelse til at tilbageholde de pågældende beløb fra mine bonus eller provisionsudbetalinger ved 

at debitere mit kreditkort eller dem af mine finansielle konti, som jeg har tilladt Kyäni at debitere. Jeg er 

hermed indforstået med, at manglende rettidig betaling for produkter er et brud på aftalen. 

8. I det omfang loven tillader det, kan Kyäni, dets direktører, funktionærer, aktionærer, medarbejdere, 

efterfølgere og agenter (samlet benævnt som "associerede selskaber") ikke hæfte for, og jeg ikke 

plædere for Kyänis og dets partneres hæften for noget krav fra min side om kompensation for tab af 

fortjeneste, indirekte, direkte, særlige eller følgeskader deraf eller andre tab forvoldt af mig som følge af: 

(a) mit brud på aftalen eller Kyänis Retningslinjer og Procedurer, (b) ukorrekt fremme eller drift af min 

Business Partner forretning eller nogen aktiviteter forbundet dermed (f.eks. præsentation af 

Kyäniprodukter eller den Globale Kompensationsplan, drift af  motorkøretøj, leje af møde- eller 

træningsfaciliteter, etc.), (c) eventuelle urigtige eller forkerte data eller oplysninger afgivet af mig; eller (d) 

undladelse af at afgive data eller oplysninger, der er nødvendige for Kyäni for at drive sin virksomhed, 

herunder uden begrænsning om min tilmelding og accept af den Globale Kompensationsplan eller 

udbetaling af provision eller bonus. Jeg accepterer, at Kyänis og dets partneres erstatningsansvar over 

for ethvert krav med relation til forholdet mellem Kyäni og mig selv, herunder, men ikke begrænset til, 

ethvert kontraktligt, erstatningsretligt eller egenkapitalmæssigt søgsmål, ikke må overstige, og skal 

begrænses til den mængde af produkter, jeg har købt af Kyäni i henhold til denne aftale eller nogen 

anden aftale om videresalg. Jeg accepterer endvidere at skadesløsholde, godtgøre og sikre på min 

bekostning Kyäni og dets partnere mod alle krav, omkostninger, tab, skader, forpligtelser, domme, 

advokatsalærer og alle andre udgifter, der opstår eller påstås at opstå i forbindelse med min Business 

Partner aftale. 

9. Denne aftale inklusive dens aftaledokumenter vedlagt som reference, udgør samlet kontrakten mellem 

Kyäni og mig. Ethvert tilbud, løfte og enhver erklæring eller anden form for kommunikation, der ikke 

udtrykkeligt er angivet i denne aftale har ingen gyldighed eller virkning. I tilfælde af konflikt eller 

uoverensstemmelse mellem denne aftale og nogen anden aftale (dog undtaget Retningslinjer og 

Procedurer) går denne Business Partner ansøgning og -aftale forud og har forrang over for enhver ordlyd 

i enhver anden aftale om de spørgsmål, der omhandles heri. I tilfælde af konflikt eller uoverensstemmelse 

mellem denne aftale og Retningslinjer og Procedurer (i deres nuværende form eller med senere 

ændringer), skal Retningslinjer og Procedurer i alle tilfælde tilsidesætte og have forrang over for enhver 

bestemmelse i denne aftale med hensyn til de forhold, der behandles heri . 

10. Enhver dispensation fra Kyänis side for konsekvenser af et brud på denne aftale skal være skriftlig og 

underskrevet af en dertil bemyndiget medarbejder i Kyäni. En dispensation fra Kyänis side for 

konsekvenser af et brud på denne aftale fra min side kan ikke fungere eller fortolkes som en dispensation 

for eventuelle efterfølgende aftalebrud. 

11. I tilfælde af at en bestemmelse i denne aftale erklæres ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal en 

sådan bestemmelse omformuleres, dog kun i det omfang, det er nødvendigt for dens håndhævelse, og 

den øvrige del af aftalen er fortsat gældende i fuld gyldighed og virkning. 

12. Business Partner aftalen mellem Business Partnern og Kyäni er indgået i Idaho Falls, Idaho, USA, da 

det er det sted, hvor Business Partnern har indgivet ansøgningen om sin tilmelding som uafhængig Kyäni 

Business Partner, og hvor ansøgningen er blevet bedømt og godkendt af Kyäni. Business Partner aftalen 

er udelukkende underlagt lovgivningen i staten Idaho, og Business Partnern accepterer udelukkende at 

underkaste sig staten Idahos jurisdiktion, specifikt District Court i syvende retskreds i Bonneville County 
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for retsafgørelser på eventuelle krav eller relaterede retssager vedrørende fortolkninger eller 

håndhævelse af betingelserne i Business Partner aftalen. 

Denne aftale er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i staten Idaho, 

medmindre lovgivningen i den stat, hvor jeg har bopæl udtrykkeligt kræver anvendelse af sin egen 

lovgivning. Undtagen som angivet i Kyänis Retningslinjer og Procedurer, eller medmindre lovgivningen i 

det land, hvor jeg har bopæl udtrykkeligt nedlægger forbud mod anvendelse af mindelighedsafgørelser og 

bestemmelser i denne aftale om, at retsafgørelser skal foregå i en specifik retskreds, hvis love i så fald er 

gældende, skal alle tvister og krav relateret til Kyäni, Business Partner aftalen, Kyänis Globale 

Kompensationsplan eller Kyänis produkter, rettigheder og forpligtelser for en uafhængig Business Partner 

og for Kyäni, eller andre krav eller søgsmål vedrørende enten en uafhængig Business Partners eller 

Kyänis virke i henhold til aftalen eller Kyänis Retningslinjer og Procedurer, afgøres helt og endeligt ved en 

bindende voldgiftafgørelse i Idaho Falls, Idaho eller en anden lokalitet, som Kyäni fastsætter, i 

overensstemmelse med Federal Arbitration Act og the Commercial Arbitration Rules i American 

Arbitration Association. Begge parter har ret til alle se alle sagsdokumenter i henhold til the Federal Rules 

of Civil Procedure. Hvis en Business Partner fremsætter et krav eller modkrav over for Kyäni, skal 

Business Partnern gøre det på individuel basis og ikke sammen med nogen anden Business Partner eller 

som del af et gruppesøgsmål. Hvis en Business Partner ønsker at anlægge sag mod Kyäni for en 

handling eller en undladelse af en handling, der relaterer til eller følger af denne aftale, skal et sådant 

søgsmål indbringes for retten inden for et år fra datoen for den påståede adfærd, der giver anledning til 

søgsmålet. Undladelse af at indbringe et sådant søgsmål inden for et år vil ophæve alle krav mod Kyäni 

for en sådan handling eller undladelse af en handling. Business Partnern frafalder ligeledes alle krav, 

som måtte gælde for alle andre vedtægter for begrænsninger. Voldgiftsmandens afgørelse vil være 

endelig og bindende for parterne og kan, om nødvendigt, blive nedsat til en dom ved en kompetent 

domstol. Den vindende part har ret til at få dækket alle omkostninger og udgifter forårsaget af 

voldgiftsagen fra den tabende part, herunder juridiske procesafgifter. Overenskomsten om voldgift rækker 

ud over ethvert ophør eller udløb af aftalen. 

13. Parterne giver også deres samtykke til at indbringe sagen for en føderal eller statslig domstol i 

Bonneville County, State of Idaho med henblik på at kunne kræve erstatning for hvad, der måtte være 

muligt med eller uden medvirken af en voldgiftsmand. Hvis lovgivningen i den stat, hvor ansøgeren har 

bopæl nedlægger forbud mod mindelighedsafgørelser og bestemmelser om en specifik retskreds med 

henblik på voldgiftsafgørelser og dertil relaterede retssager, skal pågældende stats lovgivning have 

gyldighed for problemstillinger og spørgsmål, der kan henføres til Kyäni. 


