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T A I S Y K L Ė S  I R  P R O C E D Ū R O S  

E u r o p a  

 

1. ĮVADAS 

Kyäni taisyklės ir procedūros nustato jūsų kaip nepriklausomo Kyäni Business Partner teises ir 

pareigas. Jums būtina susipažinti su jų turiniu, o visais klausimais dėl taisyklių ir procedūrų kreipkitės į 

Kyäni klientų aptarnavimo darbuotojus. 

a. Taisyklės ir atlyginimo schema yra sudėtinė Business Partner sutarties dalis.  Šių 

taisyklių ir procedūrų esama redakcija ir būsimi pakeitimai, kuriuos kartais atlieka „Kyäni, 

Inc.“, „Kyäni Europe AB“, susiję asmenys ar Europoje verslą vykdančios dukterinės įmonės 

(toliau – Kyäni arba Bendrovė) yra minimos Kyäni Business Partner sutartyje. Kai Kyäni 

Business Partner sutartyje pateikiama konkreti nuoroda į šias taisykles ir procedūras, jos 

tampa oficialia tos sutarties dalimi. 

 

Tais atvejais, kai šios taisyklės ir procedūros nėra konkrečiai paminėtos sutartyje, jos vis tiek 

atspindi oficialią „Kyäni“ poziciją dėl sutarties sąlygų, ir bet koks šių taisyklių ir procedūrų 

pažeidimas gali būti laikomas nepriklausomo „Kyäni“ Business Partner sutarties pažeidimu, 

kuriam taikomos numatytos drausminės priemonės ir sutarties nutraukimo nuostatos. Toliau 

tarpusavio įsipareigojimai tarp „Kyäni“ ir nepriklausimo „Kyäni“ Business Partner, nustatyti 

paraiškoje ir sutartyje, šiose taisyklėse ir procedūrose, visuotinėje „Kyäni“ atlyginimų 

schemoje ir, kai taikoma, „Kyäni“ verslo subjekto paraiškoje, kolektyviai vadinami Sutartimi. 

 

Kiekvienas Business Partner yra atsakingas suprasti ir laikytis naujausios šių taisyklių ir 

procedūrų redakcijos. Pakviesdamas naują Business Partner, kviečiantis Business Partner 

turi padėti šiam pretendentui į Business Partners suprasti šį tęstinį įsipareigojimą. 
 

b. Taisyklių paskirtis. „Kyäni“ kuria pažangius gaminius ir platina juos per nepriklausomus 

Business Partners. „Kyäni“ daug investuoja aprūpindama rinkodaros medžiaga, didindama 

įmonės vardinio ženklo vertę ir kurdama Business Partners atlyginimo schemą. Nepaisant to, 

įmonės ir Business Partners sėkmė galiausiai priklauso nuo atskirų vyrų ir moterų, kurie šiuos 

gaminius reklamuoja, sąžiningumo. „Kyäni“ Business Partners verslą vykdo nepriklausomai ir 

todėl turi didelę laisvę nuspręsti, kada ir kaip pasirenka dirbti ir kokius metodus naudoti. 

Nežiūrint jų nepriklausomo statuso, „Kyäni“ pasilieka sutartinę teisę saugoti savo intelektinę 

nuosavybę, drausti nepagrįstus pareiškimus apie gaminius ir apsaugoti verslo modelio 

sąžiningumą. Tam ir skirtos šios taisyklės ir procedūros. Galite nežinoti šių standartinių 

praktikų, todėl labai svarbu perskaityti ir laikytis Business Partner sutarties ir šių taisyklių ir 

procedūrų. Jei turite kausimų dėl bet kokios taisyklės, nedvejokite kreiptis į „Kyäni“ klientų 

aptarnavimo tarnybą. 
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c. Business Partner sutarties pakeitimai. „Kyäni“ gali vien savo nuožiūra ir turėdama visišką 

veiksmų laisvę bet kuriuo metu pakeisti arba papildyti Business Partner sutartį. 

Pasirašydamas Business Partner sutartį, Business Partner sutinka laikytis visų pakeitimų ar 

papildymų, kuriuos „Kyäni“ atliks. Pakeitimai įsigalioja paskelbus pranešimą apie juos „Kyäni“ 

leidiniuose arba Business Partner paskyroje „BackOffice“. Bendrovė supažindins visus 

Business Partners su pakeistomis nuostatomis šiais būdais: (1) paskelbdama oficialioje 

Bendrovės svetainėje, (2) el. paštu, (3) paskelbdama Bendrovės periodiniuose leidiniuose, (4) 

pridėdama nuostatų kopijas prie užsakymų arba premijų išmokų, (5) paskelbdama bendrovės 

mokymuose ar reklaminiuose renginiuose arba (6) specialiais laiškais. Tęsdamas „Kyäni“ 

platinimo verslą arba priimdamas premijas arba komisinius, Business Partner pareiškia, kad 

sutinka su bet kuriuo ir visais pakeitimais. 

 

2. TAPIMAS BUSINESS PARTNER 
 

a. Reikalavimai tapti Business Partner. Norėdamas tapti „Kyäni“ Business Partner, 

kandidatas turi: 

 

i. būti pilnamečiu paraiškos pateikimo metu ir (arba) atitikti visus kitus įstatymo 

reikalavimus sutarčiai sudaryti; 

ii. pateikti tikslią ir teisingą informaciją apie savo tapatybė, gyvenamąją vietą, telefono 

numerį, el. pašto adresą ir kitą informaciją, kurios Bendrovė gali kartas nuo karto 

pareikalauti; 

iii. patiekti „Kyäni“ tinkamai užpildytą „Kyäni“ Business Partner paraišką ir sutartį arba 

pateikti išsamią informaciją; 

iv. sumokėti registracijos mokestį, įskaitant paketo „Starter Pack“ kainą, jei pasirinktas; 

v. pateikti unikalų mokesčių mokėtojo kodą, išduotą šalyje, kurioje Business Partner nori 

prisijungti prie „Kyäni“. 

 

b. Bendrovė pasilieka teisę vien savo nuožiūra ir turėdama visišką veiksmų laisvę atmesti bet 

kokią paraišką tapti nauju Business Partner ar atnaujinti registraciją. 

 

c. Naujo Business Partner registracija. Naują Business Partner būtina rekomenduoti internetu 

oficialioje „Kyäni“ svetainėje arba kartotinėje kvietėjo svetainėje. 

 

d. Business Partner privilegijos. „Kyäni“ patvirtinus Business Partner paraišką ir sutartį 

Business Partner įgyja teisę dalyvauti visuotinėje „Kyäni“ atlyginimų schemoje. Vietinių 

įstatymų ir Bendrovės taisyklių jūsų gyvenamoje vietoje apimtimi šios privilegijos apima teisę: 

 

i. pirkti „Kyäni“ gaminius Business Partner kainomis; 

ii. gauti taikomus komisinius ir premijas, kaip jie nustatyti visuotinėje „Kyäni“ atlyginimų 

schemoje; 

iii. dalyvauti bet kokiose akcijose, skatinimo programose ar konkursuose, kuriuos „Kyäni“ 

kartas nuo karto paskelbia; 

iv. registruoti arba kviesti kitus asmenis į „Kyäni“ verslą kaip pirkėjus arba Business 

Partners; 

v. gauti periodinę „Kyäni“ literatūrą ir kitas „Kyäni“ žinias; 

vi. sumokėjus atitinkamą mokestį, jei taikomas, naudotis „Kyäni“ teikiamu palaikymu, 

aptarnavimu arba dalyvauti mokymuose, motyvaciniuose ar apdovanojimo 

renginiuose. 
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e. Sutarties galiojimo trukmė. Business Partner sutartis įsigalios iš karto „Kyäni“ ją patvirtinus 

ir galios iki jos nutraukimo, kaip nustatyta čia arba Business Partner sutartyje. 

 

3.  „KYÄNI“ VERSLO VYKDYMAS 

a. Visuotinės „Kyäni“ atlyginimų schemos laikymasis. Business Partners nesiūlys „Kyäni“ 

galimybės kartu su bet kokia kita sistema, programa ar rinkodaros metodu arba jų sudėtyje 

išskyrus kaip konkrečiai pristatyta oficialioje „Kyäni“ literatūroje, ir jokiu būdu nenukrypstant 

nuo oficialių „Kyäni“ formų. Business Partners nereikalaus ir neskatins dalyvauti „Kyäni“ 

veikloje jokiais būdais, kurie skirtųsi nuo oficialioje „Kyäni“ literatūroje pristatytos programos. 

Lygiai taip pat Business Partners nereikalaus ir neskatins kitų bet ko pirkti ar mokėti bet 

kokiam asmeniui ar kitam subjektui, kad dalyvautų visuotinėje „Kyäni“ atlyginimų schemoje, 

išskyrus pirkinius ir mokėjimus, kurie yra rekomenduojami arba reikalaujami oficialioje „Kyäni“ 

literatūroje. 

b. Reklama apskirtai. Visi verslo partneriai palaikys ir stiprins gerą Kyäni bei mūsų produktų 

reputaciją. Kyäni marketingas, reklama, Atlyginimų schema ir produktai atitiks visuomenės 

interesus. 

 Verslo partneriai turi vengti bet kokios apgaulingos, klaidinančios, agresyvios, nesąžiningos, 

neetiškos, amoralios, nepalankios ar netinkamos veiklos ar praktikos. Verslo partneriai negali 

taikytis į pažeidžiamus vartotojus, įskaitant naujus tėvus, praėjus mažiau nei 8 savaitėms nuo 

vaiko gimimo, arba neseniai mirusio asmens giminaičius. 

c. Rango identifikacija. Bet kokioje Business Partner naudojamoje rinkodaros medžiagoje, 

nesvarbu spausdinta ar elektroninė, turi būti aiškiai ir teisingai nurodytas Business Partner 

rangas, kokį jį esamu metu skelbia „Kyäni“. Bet kokio klaidinančio arba nesuteikto rango arba 

titulo naudojimas yra Business Partner sutarties ir šių taisyklių ir procedūrų pažeidimas. 

Pavyzdžiui, „Diamond“ yra šiuo metu priimtinas rango pavadinimas. Bet „Diamond“ RVP arba 

„Diamond“ vadovas nėra priimtini, nes naudojami papildomi pavadinimai, kurių Kyäni 

nepripažįsta ir nesuteikia. 

d. Verslo reputacija.  Reklamuodami gaminius ir nuostabią „Kyäni“ teikiamą galimybę, 

Business Partners turi naudoti „Kyäni“ sukurtas pardavimų skatinimo priemones ir pagalbinę 

medžiagą. Taip pat Business Partner gali kurti savo pardavimų skatinimo priemones ir 

pagalbinę medžiagą, jei jis gavo raštišką „Kyäni“ leidimą, kad būtų laikomasi įvairių ir 

sudėtingų tarptautinių, nacionalinių ir vietinių teisinių reikalavimų. Pažeidžiant šią taisyklę 

(įskaitant nesankcionuotą reklamą internetu) ne tik pažeidžiama Sutartis, bet ir keliama 

grėsmė visų Business Partners „Kyäni“ galimybei. 

e. Business Partner susitikimai. Business Partner nerengs jokio susitikimo ir nenaudos jokių 

patalpų, kurias „Kyäni“ suteikė Business Partner susitikimams, reklamuoti jokių „Kyäni“ 

neteikiamų gaminių ar paslaugų, jokių religinių, socialinių organizacijų, grupių ar draugijų. Visi 

pristatymai bet kokiame Business Partner rengiamame susitikime turi vykti pagal vietinius 

įstatymus ir taisykles, o jo turinys turi atitikti „Kyäni“ oficialiai publikuotą rinkodaros medžiagą, 

skirtą šaliai, kurioje vyksta susitikimas. 

f. Globos ir išdėstymo apribojimai. Visi sutuoktiniai, buitiniai partneriai ir kiti kartu gyvenantys 

bei tarpusavio santykį pripažįstantys asmenys turi būti kviečiami ir talpinami tiesiai vienas po 

kitu toje pačioje organizacijoje „Downline“ (abiejuose genealoginiuose medžiuose „Sponsor“ ir 

„Placement“). Šie asmenys negali būti išdėstyti skirtingose šakose ar taip, kad tarp jų įsiterptų 

kitas Business Partner, nebent „Kyäni“ tai leido raštu. 
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g. Brukalas ir nepageidautos masinės reklamos. Business Partners turi laikytis vietinių 

įstatymų taisyklių ir potvarkių dėl nepageidautos masinės reklamos arba prekių ir paslaugų 

siūlymo. Galioja bendra taisyklė, kad Business Partners negali siųsti neprašytų faksogramų ar 

el. laiškų, naudoti masinių el. laiškų platinimo priemonių, susijusių su jų „Kyäni“ verslu, t. y. 

siuntinėti brukalo. Sąvokos „neprašyta faksograma“ ir „neprašytas el. laiškas“ reiškia siuntimą 

atitinkamai faksograma ar el. laišku bet kokios medžiagos ar informacijos reklamuojančios 

„Kyäni“, jos gaminius, jos atlyginimų schemą ar bet kokį kitą bendrovės ypatybę, bet kokiam 

asmeniui, išskyrus (a) asmenis, kurie to aiškiai paprašė ar suteikė leidimą, ir (b) asmenis, su 

kuriais Business Partner jau turi verslo ar asmeninių santykių. Sąvoka „verslo ar asmeninis 

santykis“ reiškia buvusį ar esamą santykį, kuris buvo užmegztas savanoriškos abipusės 

komunikacijos tarp Business Partner ir asmens pagrindu, kai (a) asmuo teiravosi apie šio 

Business Partner siūlomus gaminius, pateikė susijusį prašymą, pirko šiuos gaminius ar atliko 

susijusius mainus; arba (b) esant asmeniniams ar šeimos ryšiams, kurių nei viena iš šalių 

anksčiau nenutraukė. 

h. Tiesioginė rinkodara telefonu. Business Partners turi laikytis vietinių įstatymų taisyklių ir 

potvarkių dėl nepageidautos masinės reklamos arba prekių ir paslaugų siūlymo. Business 

Partners negali naudoti tiesioginės rinkodaros telefonu veiksmams, susijusiems su jų „Kyäni“ 

verslo vykdymu. Terminas „tiesioginė rinkodara telefonu“ reiškia skambinimą asmeniui arba 

įstaigai siekiant paskatinti juos pirkti „Kyäni“ gaminį arba prisidėti prie „Kyäni“ galimybės. 

Skambučiai nepažįstamiems potencialiems pirkėjams ar Business Partners reklamuojant 

„Kyäni“ gaminius arba „Kyäni“ galimybę laikomi tiesiogine rinkodara telefonu ir yra 

draudžiami. 

Nepaisant pirmiau minėtų sąlygų Business Partner gali skambinti potencialiam pirkėjui arba 

Business Partneri šiose ribotose situacijose: 

1. Jei Business Partner jau turi verslo santykį su potencialiu pirkėju ar Business Partner. 

Sąvoka „verslo santykis“ reiškia santykį tarp Business Partner ir potencialaus pirkėjo 

ar Business Partner, užmegzto tokiu pagrindu: 

2. potencialus pirkėjas ar Business Partner pirko arba nuomojo prekes arba paslaugas 

iš Business Partner per paskutinius aštuoniolika (18) mėnesių iki skambučio 

skatinančio pirkti prekes arba paslaugas; 

3. potencialus pirkėjas ar Business Partner ir Business Partner sudarė finansinių 

sandorių per paskutinius aštuoniolika (18) mėnesių iki skambučio skatinančio pirkti 

prekes arba paslaugas; 

4. potencialus pirkėjas ar Business Partner asmeniškai teiravosi arba išreiškė 

pageidavimą, susijusį su siūlomu gaminiu arba paslauga per paskutinius tris (3) 

mėnesius iki tokio skambučio; 

5. Business Partneri gavus raštišką pasirašytą leidimą nuo potencialaus pirkėjo ar 

Business Partner tokiam Business Partner skambučiui. Leidime turi būti nurodytas 

numeris, kuriuo skambinti Business Partneri suteikiamas leidimas. 

6. Business Partners gali skambinti giminėms, asmeniniams draugams ir pažįstamiems. 

„Pažįstamas“ yra asmuo, su kuriuo Business Partner neseniai tiesiogiai susipažino 

(t. y., Business Partner neseniai asmeniškai su juo susitiko). Turėkite omeny, kad jei 

Business Partner turi įprotį prašyti vizitinės kortelės iš visų sutiktų ir vėliau jiems 

skambinti, vietiniai įstatymai šią praktiką gali laikyti draudžiama tiesiogine rinkodara 
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telefonu. Dėl šios priežasties Business Partners turėtų skambinti „pažįstamiems“ tik 

retkarčiais ir nepaversti to reguliaria praktika. 

Be to, Business Partners negali naudoti automatinių telefono numerių rinkimo sistemų 

veiksmams, susijusiems su jų „Kyäni“ verslo vykdymu. Sąvoka „automatinė telefono numerių 

rinkimo sistema“ reiškia įrangą, kuri gali (a) saugoti arba skambinimui generuoti telefono 

numerius, naudojant atsitiktinių arba nuoseklių skaičių generatorių, ir (b) rinkti šiuos numerius. 

i. Business Partner svetainės. Išskyrus šiame ir kitame skyriuje (j) nurodytas išimtis, jei 

Business Partner pageidauja naudoti interneto puslapį arba svetainę savo „Kyäni“ verslui 

reklamuoti, jokiam Business Partneri neleidžiama nepriklausomai kurti svetainių, kurios 

naudotų „Kyäni“ pavadinimus, logotipus arba produktų aprašymus ar kitaip (tiesiogiai ar 

netiesiogiai) reklamuotų „Kyäni“ gaminius ar „Kyäni“ galimybę. Visi paveikslėliai Business 

Partner svetainėje turi būti iš oficialaus atsisiuntimų skyriaus, skirto šaliai, kurioje Business 

Partner gyvena, o svetainėje turi būti aiškiai pateikimas Business Partner vardas ir pavardė, 

kontaktinė informacija ir įrašas „nepriklausomas „Kyäni“ Business Partner“. 

Nacionaliniai ir vietiniai įstatymai, reguliuojantys internetą ir jo panaudojimą reklamai, yra 

sudėtingi. Business Partners pažeidus šiuos įstatymus, priežiūros institucijos gali pritaikyti 

„Kyäni“ priverstines priemones, kurios gali kelti grėsmę Bendrovei ir visų Business Partners 

verslui. 

Dėl šios priežasties „Kyäni“ labai rekomenduoja visiems Business Partners naudoti kartotines 

bendrovės svetaines. „Kyäni“ kuria ir prižiūri šias svetaines užtikrindama, kad jos atitiktų visus 

galiojančius įstatymus. 

„Kyäni“ gali leisti Business Partneri sukurti nuosavą svetainę, jei išpildomos tam tikros 

sąlygos. Tame tarpe: 

(i) Business Partner privalo prašyti raštu leidimo nepriklausomai interneto svetainei prieš 

ją kurdamas. Leidimo prašymai turi būti siunčiami atitikties skyriui. Leidimą 

nepriklausomai interneto svetainei „Kyäni“ suteikia vien savo nuožiūra ir turėdama 

visišką veiksmų laisvę. 

(ii) be to, Business Partner turi sumokėti už teisines paslaugas, būtinas peržiūrėti ir 

įvertinti nepriklausomai sukurtai Business Partner svetainei. 

Jei „Kyäni“ nuspręstų, kad siūloma nepriklausoma svetainė yra netinkama, Business Partneri 

bus pranešta, kad svetainę reikia modifikuoti ir patvirtinimas bus užlaikytas, kol šie pakeitimai 

bus atlikti. Joks Business Partner neturi teisės viešai paskelbti nepriklausomos svetainės, kol 

negavo raštiško „Kyäni“ leidimo. 

Patvirtintos svetainės negalima keisti ar modifikuoti, išskyrus pagal toliau nurodytas sąlygas: 

jei Business Partner pageidauja pakeisti anksčiau patvirtiną svetainę, jis turi patiekti 

nepriklausomos svetainės keitimo prašymą ir sumokėti 80 EUR keitimo mokestį. Keitimo 

prašyme turi būti išdėstyti visi keitimai ar papildymai, kuriuos Business Partner pageidauja 

atlikti. Pakeitimų negalima paskelbti, kol Business Partner negavo raštiško patvirtinimo iš 

„Kyäni“. 

j.  Business Partner svetainės ir pardavimai internetu. Business Partners gali vykdyti 

pardavimus internetu tik per Business Partner svetainę ir gavęs „Kyäni“ bendrovės biuro 

leidimą. Bet kuris Business Partner, kuriam suteikta tokia teisė, turi griežtai laikytis šių 

apribojimų: 
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(1) gaminių negalima parduoti pigiau nei esama paskelbta didmeninė (Business Partner) 

kaina; 

(2) Business Partner negali naudoti nuorodų į tokias svetaines kaip „eBay“, „Amazon“ ar 

panašias mažmeninės prekybos internetu svetaines. 

(3) Business Partner negali siūlyti ir parduoti gaminių jokioje šalyje, kur „Kyäni“ oficialiai 

nevykdo veiklos; „Kyäni“ vien savo nuožiūra ir turėdama visišką veiksmų laisvę 

nusprendžia, kuriose šalyse ji oficialiai vykdo veiklą. 

(4) Business Partners turi naudoti patvirtintus bendrovės paveikslėlius ir išteklius 

atitinkamoms rinkoms, kaip jos įvardintos paskyros „BackOffice“ atsisiuntimų skyriuje 

ir negali niekaip jų keisti, išskyrus jų dydį. 

(5) Business Partners negali parduoti jokių kitų gaminių atskirai arba kartu su bet kuriais 

„Kyäni“ gaminiais, išskyrus gavę išankstinį raštišką „Kyäni“ sutikimą. 

(6) Svetainės internetinio adreso (URL) sudėtyje turi būti žodžiai „kyanidist“ arba 

„kyaniteam“ kartu su unikaliu Business Partner identifikatoriumi. URL adreso sudėtyje 

negali būti gaminių, šalių, rinkų ar teritorijų pavadinimų be išankstinio raštiško „Kyäni“ 

leidimo. Pavyzdžiui, URL adresai www.wellnesskyanidist.com ir 

www.healthykyaniteam.com yra tinkami. URL adresas www.kyanigermany.com yra 

netinkamas. 

(7) „Kyäni“ pasilieka teisę priimti, atmesti, patvirtinti arba atšaukti bet kurią Business 

Partner pasiūlytą internetinę svetainę vien savo nuožiūra ir turėdama visišką veiksmų 

laisvę. 

(8) Business Partner nenaudos jokių neteisėtų ar apgaulingų būdų įgyti pirmenybei tarp 

bet kurio variklio ieškos rezultatų. 

k.  Reklama ieškos varikliuose. Business Partners gali reklamuotis internetiniuose ieškos 

varikliuose naudodami „Kyäni“ prekės ženklus, jei „Kyäni“ iš anksto raštu patvirtino reklaminę 

kampaniją su konkrečiais naudojamais žodžiais ir frazėmis bei lankytojų nukreipimo 

puslapiais. 

l. Domenų vardai ir el. pašto adresai. Business Partners neturi teisės naudoti nei bandyti 

užregistruoti bet kokio „Kyäni“ prekės ženklo, prekinio pavadinimo, bedrovės pavadinimo ar 

bet kokių jų vedinių kaip bet kokio interneto domeno vardo. Taip pat Business Partners neturi 

teisės naudoti „Kyäni“ prekės ženklo, prekinio pavadinimo, bedrovės pavadinimo ar bet kokių 

jų vedinių bet kokio el. pašto adreso sudėtyje. 

(1) Bet kuris el. pašto adresas, kuriame naudojamas „Kyäni“ pavadinimas, turi būti 

sudarytas iš „Kyänidist“ arba „kyäniteam“ ir kokio kito identifikatoriaus. Pavyzdžiui, 

adresai johndoe.Kyänidist@gmail.com ir johndoe.kyäniteam@gmail.com yra tinkami. 

(2) Jei el. pašto adreso sudėtyje naudojami žodžiai „Kyänidist“ arba „kyäniteam“, el. 

laiško parašo eilutėje turi būti nurodytas Business Partner vardas ir pavardė ir frazė 

„Nepriklausomas „Kyäni“ Business Partner“ arba „Nepriklausomų „Kyäni“ Business 

Partners grupė“. 

m.  Paskyros socialinės terpėse. Jei socialinėse terpėse naudojamas „Kyäni“ pavadinimas, visi 

naudotojų vardai, kurių sudėtyje yra „Kyäni“, turi būti sudaryti be kitų identifikatorių iš 

„Kyänidist“ arba „Kyäniteam“. Vartotojų vardų sudėtyje negali būti vien „Kyäni“, bet kokių 
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konkrečių „Kyäni“ gaminių ar prekinių pavadinimų, tokių kaip „Sunrise“, „Sunset“, „PayGate 

Accumulator“ ir pan. Be to, Business Partner turi įvardinti savo vardą ir pavardę kartu su fraze 

„Nepriklausomas „Kyäni“ Business Partner“ arba „Nepriklausomų „Kyäni“ Business Partners 

grupė“. Visi socialinių terpių paskyrose skelbiami paveikslėliai, susiję su „Kyäni“, turi būti 

oficialiai patvirtinti „Kyäni“ paveikslėliai ir ištekliai iš paskyros „BackOffice“. 

n. Vizitinės verslo kortelės.  Visose vizitinėse kortelėse turi būti nepriklausomo „Kyäni“ 

Business Partner logotipas. Business Partner neturi teisės pateikti ant kortelės jokios 

nuorodos ar turinio, kuris šią kortelę gavusiam asmeniui leistų pagrįstai manyti, kad Business 

Partner yra „Kyäni“ darbuotojas. Jei Business Partner nori skelbti savo rangą ant tokios 

kortelės, bet koks įvardijamas rangas turi būti tikslus. 

o. Prekių ženklai ir autorių teisės. „Kyäni“ neleidžia naudoti savo prekinių pavadinimų, prekių 

ženklų, dizainų ar simbolių jokiems asmenims, įskaitant Business Partners, be išankstinio 

raštiško leidimo. Business Partners negali atkurti pardavimui ar platinimui jokių įrašytų 

bendrovės renginių ar pranešimų be raštiško „Kyäni“ leidimo; taip pat Business Partners 

negali atkurti pardavimui ar asmeniniam naudojimui bet jokių bendrovės sukurtų garso įrašų 

ar vaizdo joust. 

p. Žiniasklaida ir žiniasklaidos užklausos. Business Partners privalo nebandyti atsakyti 

žiniasklaidai apie „Kyäni“ ir jos gaminius ir kaip „Kyäni“ susijusi su jo nepriklausomu „Kyäni“ 

verslu. Visas bet kokių žiniasklaidos priemonių užklausas bet kaip susijusias su „Kyäni“ būtina 

nedelsiant peradresuoti „Kyäni“ viešųjų ryšių skyriui. Ši taisyklė skirta užtikrinti, kad 

visuomenei bus pateikta tiksli ir nuosekli informacija bei formuojamas tinkamas viešasis 

įvaizdis. 

q. Premijų pirkimas. „Premijų pirkimas“ apima: (a) asmenų arba įstaigų kvietimas jiems 

nežinant ir (arba) neįforminant nepriklausomo Business Partner paraiškos ir sutarties; (b) 

apgaulingas asmenų arba verslo subjektų kvietimas arba registracija kaip pirkėjo arba 

Business Partner; (c) registracija arba bandymas registruoti neegzistuojančius asmenis arba 

verslo subjektus („vaiduoklius“) kaip Business Partners arba klientus ir (d) kredito kortelės 

naudojimas Business Partner arba pirkėjo vardu, kai Business Partner arba pirkėjas nėra 

tokios kredito kortelės savininkas. Premijų pirkimas yra esminis šių taisyklių ir procedūrų 

pažeidimas ir yra griežtai ir be išlygų draudžiamas. 

r. Verslo subjektai. Bendrovė, bendrija arba fondas gali pretenduoti tapti „Kyäni“ Business 

Partner, patiekdama „Kyäni“ savo steigimo sutartį ir bet kokius tinkamus oficialius 

dokumentus, įrodančius, kad verslo subjektas egzistuoja (šie dokumentai bendrai vadinami 

Verslo subjekto dokumentais) kartu su tinkamai užpildyta verslo subjekto registracijos forma. 

Jei Business Partner registruojamas internetu, Verslo subjekto dokumentai ir verslo subjekto 

registracijos forma turi būti pateikti „Kyäni“ per 30 dienų nuo registracijos internetu datos. 

„Kyäni“ verslas gali keisti savo būseną esant po tuo pačiu globėju iš asmens į bendriją, 

bendrovę ar fondą arba iš vienos verslo subjekto formos į kitą, bet tam būtina vykdyti įprastą 

nuosavybės keitimo procedūrą. Verslo subjekto registracijos formą turi pasirašyti visi 

akcininkai, partneriai arba patikėtiniai. Verslo subjekto nariai yra solidariai atsakingi už bet 

kokį įsiskolinimą ar kitus įsipareigojimus „Kyäni“. Verslo subjekto pakeitimų negalima naudoti 

genealogijos keitimo arba nuosavybės keitimo taisyklėms apeiti. 

s. „Kyäni“ verslo pokyčiai. Kiekvienas Business Partner privalo nedelsiant pranešti „Kyäni“ 

apie visus duomenų, esančių jo Business Partner paraiškoje ir sutartyje, pokyčius, 

pateikdamas raštišką prašymą, tinkamai įformintą Business Partner paraišką ir sutartį su 

teisinga informacija ir tinkamą lydinčią dokumentaciją. 
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t. Genealogijos pokyčiai. Siekiant apsaugoti visų prekybos organizacijų vientisumą ir visų 

Business Partners sunkaus darbo rezultatus, „Kyäni“ pabrėžtinai rekomenduoja vengti 

genealogijos keitimų. Genealogijos medžių ir struktūrų vientisumo išsaugojimas yra itin 

svarbus kiekvieno Business Partner ir prekybos organizacijos sėkmei. Dėl šios priežasties 

„Kyäni“ retai leidžia perduoti „Kyäni“ verslą kitam Business Partneri „upline“. 

Genealogijos keitimo prašymus būtina pateikti raštu Business Partners aptarnavimo skyriui ir 

juose būtina nurodyti perdavimo priežastį. Perdavimas bus svarstomas tik esanti vienai ši 

dviejų (2) aplinkybių: 

(i) apgaulingų paskatų arba neetiškos registracijos atvejais Business Partner gali 

paprašyti persikelti į kitą organizaciją su visa savo rinkodaros organizacija. Visi 

perkėlimo prašymai įtariant apgaulingas registravimo praktikas yra vertinami 

individualiai. 

(ii) norintis persikelti Business Partner pateikia tinkamai užpildytą ir visiškai įformintą 

genealogijos keitimo formą su raštišku visų įtakojamų Business Partners „upline“ 

pritarimu. Jei Business Partner „upline“ neatsako į patvirtinimo prašymą per trisdešimt 

dienų, negebėjimas atsakyti į prašymą laikomas pritarimu pasiūlytam perkėlimui. 

Genealogijos pakeitimai leidžiami tik per pirmąsias 30 dienų po registracijos. Po šios 

datos keitimai neleidžiami. Globojami Business Partners bus perkelti kartu su 

perkeliamu Business Partner, nebent prašoma kitaip. Perkeliami Business Partners 

turi duoti „Kyäni“ trisdešimt (30) dienų nuo genealogijos keitimo formos perdavimo 

prašymui apdoroti ir patikrinti. Per pirmąsias 10 dienų galioja speciali nuostata, todėl 

nereikalaujama genealogijos keitimo forma. Šio laikotarpio metu globėjas gali siųsti 

laišką „Kyäni“ klientų aptarnavimo tarnybai iš savo patvirtinto el. pašto adreso. 

Praėjus 10 dienų forma yra privaloma. 

Su genealogijos keitimo paraiška pateikus nepilną, klaidinančią, pakeistą arba apgaulingą 

dokumentą, prašymas gali būti atmestas ir dokumentą pateikusiam Business Partneri gali būti 

pritaikyta drausminė priemonė. 

u. Neįgalioti pareiškimai ir veiksmai 

1. Kompensacija. Business Partner yra visiškai atsakingas už savo žodinius ir raštiškus 

pareiškimus apie „Kyäni“ gaminius ir visuotinę atlyginimų schemą, kurie nėra aiškiai 

išdėstyti oficialiuose „Kyäni“ leidiniuose. Business Partners sutinka atlyginti „Kyäni“ ir 

„Kyäni“ direktoriams, pareigūnams, darbuotojams ir agentams ir atleisti juos nuo bet 

kokios atsakomybės, įskaitant teismo nuosprendžius, administracines baudas, pinigų 

gražinimą, advokatų atlyginimą, teismo išlaidas arba „Kyäni“ prarastas pajamas dėl 

neįgaliotų Business Partners pareiškimų ar veiksmų. Ši nuostata lieka galioti 

nutraukus Business Partner sutartį. 

2. Pareiškimai apie gaminius. Negalima daryti jokių pareikšimų (įskaitant asmeninius 

liudijimus) apie terapines, gydomąsias ar naudingas bet kurio „Kyäni“ siūlomo 

gaminio savybes, išskyrus išdėstytus oficialioje „Kyäni“ literatūroje, skirtoje 

parduodamų gaminių paskirties šaliai. Visų pirma, Business Partners negali daryti 

jokių pareiškimų, kad „Kyäni“ gaminai yra naudingi bet kokioms ligoms gydyti, 

diagnozuoti, sušvelninti ar išvengti. Tokie pareiškimai ne tik pažeidžia „Kyäni“ 

taisykles, bet ir gali pažeisti įvairias tarptautinius, nacionalinius ir vietinius įstatymus. 

3. Pareiškimai apie pajamas. Iš užsidegimo pakviesti potencialus Business Partners kai 

kuriems Business Partners kartais kyla pagunda daryti pareiškimus apie pajamas ar 
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demonstruoti uždarbį siekiant parodyti įgimtą tinklinės rinkodaros galią. Tai visiškai 

nenaudinga, nes nauji Business Partners gali greitai nusivilti, jei jų rezultatai nebus 

tokie dideli ar greiti kaip kitų. Mes, „Kyäni“, tvirtai tikime, kad galimos pajamos yra 

pakankamai didelės ir patrauklios ir neatskleidžiant kitų Business Partners uždarbio. 

Be to, nacionaliniai ir vietiniai įstatymai dažnai reguliuoja ar net draudžia tam tikrų tipų 

pareiškimus apie pajamas ir tinklinėje rinkodaroje dalyvaujančių asmenų liudijimus. 

Nors Business Partners gali atrodyti, kad yra naudinga parodyti išmokų kopijas arba 

atskleisti savo ar kitų Business Partners pajamas, tokie metodai gali turėti neigiamų 

teisinių pasekmių „Kyäni“ ir pareiškimą padariusiam Business Partneri, jei kartu su 

pajamų pareiškimu ar uždarbio demonstracija tinkamai neatskleidžiama kita įstatymo 

reikalaujama informacija. Kadangi „Kyäni“ Business Partners neturi duomenų, kurie 

būtini įstatymo reikalavimams patenkinti darant tokius pareiškimus, Business Partner, 

pristatydamas arba aptardamas „Kyäni“ galimybę arba visuotinę atlyginimų schemą 

potencialiam Business Partneri, negali prognozuoti pajamų, daryti pareiškimų apie 

pajamas ar atskleisti savo „Kyäni“ pajamas (įskaitant išmokų, banko sąskaitų ar 

mokesčių deklaracijų demonstraciją). Potencialiems Business Partners galima 

pateikti hipotetinius pajamų pavyzdžius, kurie paaiškina, kaip veikia visuotinė 

atlyginimų schema, ir remiasi vien matematinėmis prognozėmis, jei tokius hipotetinius 

pavyzdžius pateikęs Business Partner (1) išaiškina potencialiam Business Partneri, 

kad šie uždarbiai yra hipotetiniai, ir (2) pateikia kiekvienam potencialiam Business 

Partneri aktualios redakcijos oficialų „Kyäni“ pajamų atskleidimo pareiškimą. 

4. Prekybos taškai. „Kyäni“ pabrėžtinai rekomenduoja pardavinėti jos gaminius per 

asmeninius kontaktus. Siekiant išsaugoti „Kyäni“ prekės ženklo vertę ir palaikyti 

sąžiningumo standartą visų Business Partners atžvilgiu, Business Partners 

draudžiama demonstruoti arba parduoti „Kyäni“ gaminius arba literatūrą bet kokioje 

mažmeninės prekybos ar paslaugų įstaigoje be išankstinio raštiško „Kyäni“ leidimo, 

išskyrus čia nurodytais atvejais. „Kyäni“ leis Business Partners siūlyti gaminius ir jais 

prekiauti mažmeninės prekybos ir paslaugų įmonėse, jei šios įstaigos yra: (1) 

nepriklausomos vietinės mažmeninės prekybos įstaigos, nesusijusios su 

nacionaliniais, regioniniais ar valstijos masto prekybos tinklais, arba (2) sveikatos 

priežiūros specialisto biuras. „Kyäni“ leis Business Partners siūlyti gaminius ir jais 

komerciškai prekiauti gavus išankstinį raštišką Bendrovės sutikimą. Šiose taisyklėse 

ir procedūrose sąvoka „komercinė prekyba“ reiškia (a) „Kyäni“ gaminių pardavimą, kai 

vieno užsakymo suma yra lygi arba viršija 800 EUR, arba (b) pardavimą trečiajai 

šaliai, kuri ketina juos parduoti galutiniam vartotojui. 

5. Prekybos parodos, parodos ir kiti prekybos susirinkimai. Business Partners gali 

demonstruoti ir (arba) parduoti „Kyäni“ gaminius prekybos parodose ir profesinėse 

parodose. Prieš įmokėdamas avansą parodos rengėjui, Business Partner turi kreiptis 

raštu į Business Partners aptarnavimo skyrių dėl sąlyginio leidimo, nes „Kyäni“ laikosi 

taisyklės patvirtinti tik vieną „Kyäni“ verslą renginyje. Galutinis patvirtinimas 

suteikiamas pirmajam Business Partneri, kuris pateikia oficialią renginio reklamą, 

pasirašytos sutarties tarp Business Partner ir renginio organizatoriaus kopiją bei kvitą, 

kad sumokėtas įnašas už vietą renginyje. Leidimas suteikiamas tik nurodytam 

renginiui. Bet kokį prašymą dalyvauti kituose renginiuose vėl būtina patiekti Business 

Partners aptarnavimo skyriui. Saugodama savo prekės ženklo vertę, „Kyäni“ pasilieka 

teisę nesuteikti leidimo dalyvauti bet kokiame renginyje, kurį ji laiko netinkamu 

reklamuoti savo gaminius ar „Kyäni“ galimybę. Leidimai nebus suteikiami prekybai 

dėvėtų daiktų mainų sambūriuose, sendaikčių turguose, parduodant sendaikčius 

namie, ūkininkų turgams, nes šie renginiai neprisideda prie profesionalaus įvaizdžio, 

kurį „Kyäni“ nori formuoti, kūrimo. 
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6. Grobuoniška kainodara. Business Partner turi parduoti „Kyäni“ gaminius ne mažesne 

nei paskelbta Business Partner didmeninė kaina, nurodyta „Kyäni“ svetainėje 

pardavimo dieną. 

v. Interesų konfliktas 

1. Siūlymo draudimas. „Kyäni“ Business Partners gali dalyvauti kituose tiesioginių 

pardavimų arba tinklinės rinkodaros versluose (bendrai vadinamuose tinkline 

rinkodara), kurie nesusiję su „Kyäni“ gaminiais, jei pageidauja. Tačiau Business 

Partneri nusprendus dalyvauti kitoje tinklinės rinkodaros iniciatyvoje, siekiant išvengti 

interesų konflikto Business Partneri draudžiamas neleistinas verbavimas, kuris apima 

šiuos atvejus: 

bet kokią „Kyäni“ pirkėjų ar Business Partners registraciją ar agitaciją į kitus tinklinės 

rinkodaros verslus arba bandymą tai atlikti, tiesiogiai arba netiesiogiai per tarpininkus. 

Tai apima neapsiribojant kito tinklinės rinkodaros verslo pristatymą arba pagalbą jį 

pristatant bet kuriam „Kyäni“ pirkėjui arba Business Partneri, tiesioginį arba 

numanomą raginimą „Kyäni“ pirkėjui arba Business Partneri prisijungti prie kitų verslo 

iniciatyvų. Kadangi Business Partneri dalyvaujanti dvejose tinklinės rinkodaros 

programose kyla didelė interesų konflikto tikimybė, prieš kviesdamas galimą dalyvį į 

kitą tinklinės rinkodaros verslą, Business Partner atsakingas įsitikinti, galimas dalyvis 

nėra „Kyäni“ pirkėjas arba Business Partner. 

Šešis mėnesius nuo Business Partner sutarties nutraukimo buvęs Business Partner 

neturi teisės kviesti bet kurio Business Partner ar pirkėjo į kitą tinklinės rinkodaros 

programą. 

bet kokios literatūros, įrašų ar bet kokio pobūdžio reklaminės medžiagos, kurią 

Business Partner ar bet kuris kitas asmuo naudoja „Kyäni“ pirkėjams ar Business 

Partners kviesti, pateikimą ar siūlymą kitam tinklinės rinkodaros verslui; 

bet kurio konkuruojančio ne „Kyäni“ gaminio pardavimą, siūlymą parduoti arba 

reklamavimą „Kyäni“ pirkėjams ar Business Partners. Bet koks tos pačios bendros 

kategorijos gaminys kaip ir „Kyäni“ gaminys yra laikomas konkuruojančiu; pvz., bet 

koks maisto papildas priklauso tai pačiai bendrai kategorijai kaip „Kyäni“ maisto 

papildai, todėl tai yra konkuruojantis gaminys, nepriklausomai nuo jo kainos, kokybės, 

sudėties ar maistinių medžiagų turinio. 

„Kyäni“ gaminių siūlymą arba visuotinės „Kyäni“ atlyginimų schemos reklamavimą 

kartu su bet kokiu ne „Kyäni“ gaminiu, verslo planu, galimybe ar paskata; 

bet kokio ne „Kyäni“ gaminio, verslo plano, galimybės ar paskatos siūlymą bet kurio 

„Kyäni“ susitikimo, seminaro, pristatymo, sąskrydžio ar kitokio renginio metu arba iš 

karto po jo. 

2. „Downline“ organizacijos veiklos ataskaitos. Business Partner gali pasiekti ir peržiūrėti 

„Downline“ organizacijos veiklos ataskaitas oficialioje „Kyäni“ svetainėje. Prieiga prie 

„Downline“ organizacijos veiklos ataskaitų yra apsaugota slaptažodžiu. Visos 

„Downline“ organizacijos veiklos ataskaitos ir jose pateikiama informacija yra slapta, 

priklauso „Kyäni“ nuosavybės teise ir laikoma komercine paslaptimi. „Downline“ 

organizacijos veiklos ataskaitos pateikiamos Business Partners griežtai 

konfidencialiai ir vieninteliu tikslu padėti Business Partners dirbti su jų atitinkamomis 

organizacijomis vystant „Kyäni“ verslą. Business Partners turi naudoti „Downline“ 
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organizacijos veiklos ataskaitas savo globojamiems Business Partners padėti 

motyvuoti ir mokyti. Business Partner ir „Kyäni“ sutaria, kad „Kyäni“ nesuteiks 

Business Partneri prieigos prie „Downline“ organizacijos veiklos ataskaitų, jei nebus 

taikoma ši sutartis dėl konfidencialumo ir neatskleidimo. Business Partner, veikdamas 

savo arba bet kokio kito asmens, bendrijos , asociacijos, bendrovės ar kitokio 

subjekto vardu: 

(i) neatskleis, tiesiogiai ar netiesiogiai, jokios informacijos, pateiktos „Downline“ 

organizacijos veiklos ataskaitose, jokiai trečiai šaliai; 

(ii) neatskleis, tiesiogiai ar netiesiogiai, savo slaptažodžio ar kitokio prieigos prie 

„Downline“ organizacijos veiklos ataskaitų kodo; 

(iii) nenaudos informacijos konkurencijai su „Kyäni“ ar jokiam kitam tikslui nei 

savo „Kyäni“ verslui vystyti; 

(iv) nekvies ir nesiūlys jokiam bet kurioje ataskaitoje paminėtam „Kyäni“ Business 

Partneri ar pirkėjui ar kitaip nebandys paveikti ar paskatinti bet kurį „Kyäni“ 

Business Partner ar privilegijuotą pirkėją pakeisti savo santykio su „Kyäni“; 

(v) nenaudos ir neatskleis jokiam asmeniui, bendrijai, asociacijai, bendrovei ar 

kitam subjektui informacijos, pateiktos „Downline“ organizacijos veiklos 

ataskaitose. 

Bendrovei pareikalavus, bet kuris esamas ar buvęs Business Partner grąžins 

„Downline“ organizacijos veiklos ataskaitų originalus ir visas jų kopijas Bendrovei. 

w. Kitų pardavėjų verbavimas. „Kyäni“ netoleruoja sąmoningo arba kryptingo „Kyäni“ gaminių 

pardavimo kitų tiesioginių pardavimų bendrovių pardavėjams arba jų verbavimo tapti „Kyäni“ 

Business Partnerss, taip pat „Kyäni“ neleidžia Business Partners raginti arba gundyti kitų 

tiesioginių pardavimų bendrovių pardavėjus pažeisti jų sutarties su ta bendrove sąlygas. Jei 

Business Partners užsiima tokia veikla, kita tiesioginių pardavimų bendrovė gali iškelti jiems 

ieškinį. Jei ji prieš Business Partner iškeltų civilinę, arbitražo arba tarpininkavimo bylą dėl 

įtariamo netinkamo jos pirkėjų arba pardavėjų verbavimo praktikos, „Kyäni“ neapmokės jokių 

Business Partner teisinės gynybos išlaidų ar registracijos mokesčių, taip pat „Kyäni“ 

neatlygins Business Partneri dėl bet kokio nuosprendžio, sprendimo ar susitarimo. 

x. Kryžminis verbavimas. Bet koks kryžminis verbavimas arba jo bandymas yra griežtai 

draudžiamas. Kryžminiu verbavimu vadinamas asmens arba subjekto, jau turinčio arba 

turėjusio per paskutinius 12 mėnesių pirkėjo arba Business Partner sutartį su „Kyäni“, 

kvietimas arba registracija kito globėjo šakoje. Draudžiama naudoti sutuoktinio ar giminaičio 

vardą, komercinį pavadinimą, verslo pavadinimą, fiktyvų vardą, bendroves, bendrijas, fondus, 

federalinius ar fiktyvius ID numerius šiai taisyklei apeiti. Business Partners nežemins, 

nejuodins ir nešmeiš kitų „Kyäni“ Business Partners siekdami sugundyti kitą Business Partner 

prisidėti prie pirmojo Business Partner prekybos organizacijos. 

Sužinojus apie kryžminį verbavimą, būtina nedelsiant pranešti Bendrovės vadovybei. „Kyäni“ 

gali imtis drausminių priemonių prieš organizaciją pakeitusį Business Partner ir (arba) 

Business Partners, kurie skatino arba dalyvavo kryžminiame verbavime. „Kyäni“ taip pat gali 

perkelti visą arba dalį nusižengusio Business Partner organizacijos „Downline“ į pradinę 

organizaciją „Downline“, jei Bendrovė nuspręs, kad tai teisinga ir įmanoma. Tačiau „Kyäni“ 

nėra įpareigota perkelti kryžmiškai užverbuoto Business Partner organizacijos „Downline“ ir 

galutinį organizacijos išdėstymą „Kyäni“ nustato vien savo nuožiūra. Business Partners 
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atleidžia „Kyäni“ nuo bet kokių pretenzijų ar ieškinių, kylančių ar susijusių su kryžmiškai 

užverbuoto Business Partner organizacijos „Downline“ išdėstymu. 

y. Klaidos ir klausimai. Jei Business Partner turi klausimų arba mano, kad įvyko klaida 

apskaičiuojant komisinius, premijas, organizacijos „Downline“ veiklos ataskaitas ar rinkliavas, 

Business Partner turi raštu pranešti apie tai „Kyäni“ per 60 dienų nuo datos, kai įvyko įtariama 

klaida ar incidentas. „Kyäni“ nebus atsakinga už bet kokią klaidą, neveikimą ar problemą, apie 

kurią jai nebuvo pranešta per 60 dienų. 

z. Perteklinių prekių atsargų pirkimo draudimas. Business Partners nereikalaujama turėti 

prekių arba pagalbinių pardavimo priemonių atsargų. Taip darantiems Business Partners gali 

būti iš dalis lengviau parduoti gaminius ar vystyti prekybos organizaciją, nes gali greičiau 

įvykdyti pirkėjų užsakymus arba patenkinti naujų Business Partners poreikius. Kiekvienas 

Business Partner apie tai sprendžia savarankiškai. Siekiant užtikrinti, kad Business Partners 

neapsunkintų perteklinės neparduotų prekių atsargos, nutraukus Business Partner sutartį šias 

prekes galima grąžinti „Kyäni“ čia aprašytomis sąlygomis. 

„Kyäni“ griežtai draudžia pirkti nepagrįstus gaminių kiekius su tikslu gauti komisinius, premijas 

ar pakelti rangui pagal visuotinę „Kyäni“ atlyginimų schemą. Business Partners negali pirkti 

daugiau prekių atsargų, nei jie gali pagrįstai parduoti ar suvartoti per mėnesį, ir negali raginti 

tai daryti kitus. Business Partners per mėnesį draudžiama pirkti daugiau gaminių nei už 800 

EUR, nebent jie gali įrodyti „Kyäni“, kad turi neįvykdytų užsakymų didesnių už šią sumai arba 

patiekti kitą raštišką paaiškinimą, kodėl toks pirkimas yra būtinas. 

aa. Valdžios institucijų patvirtinimas arba rekomendacija. Nei vietinės ar nacionalinės 

priežiūros institucijos, nei valstybės pareigūnai netvirtina ir nerekomenduoja jokios tiesioginės 

prekybos ar tinklinės prekybos bendrovės ar programos. Todėl Business Partners netvirtins ir 

nesuteiks pagrindo manyti, kad „Kyäni“ ar jos visuotinės atlyginimų schemą „patvirtino“, 

„rekomendavo“ ar ją kitaip sankcionavo bet kokia vyriausybinė agentūra ar pareigūnas. 

bb.   Identifikacija. Visų Business Partners reikalaujama pateikti bet kokią reikalaujamą 

identifikaciją, mokesčių mokėtojo ar nacionalinį tapatybės numerį Business Partner 

paraiškoje, pasirašant sutartį arba ryšium su ja. Užsiregistravus Bendrovė suteiks Business 

Partneri unikalų identifikacinį numerį, pagal kurį jį atpažins, ir kuris bus naudojamas 

užsakymams pateikti ir komisiniams ir premijoms sekti. 

cc.  Pajamų mokestis. Kiekvienais metais „Kyäni“ pateiks mokesčių ir pajamų deklaracijas, 

kurias pagal galiojančius įstatymus ji privalo teikti atitinkamoms valstybės institucijoms ir 

agentūroms. Kiekvienas Business Partner atsakingas sumokėti mokesčius už visas pajamas, 

gautas būnant nepriklausomu Business Partner. 

dd.  Nepriklausomo rangovo statusas. Business Partners yra nepriklausomi rangovai. Sutartis 

tarp „Kyäni“ ir jos Business Partners nesukuria samdomo darbo, agentūros, partnerių ar 

jungtinės veiklos santykių tarp Bendrovės ir Business Partner, taip pat ji neapima frančizės ar 

verslo galimybės įsigijimo. Business Partner neturi jokio įgaliojimo (aiškaus ar numanomo) bet 

kaip įpareigoti Bendrovę. Kiekvienas Business Partner nustato savo tikslus, darbo valandas, 

pardavimo būdus ir kitas nepriklausomo Business Partner verslo vykdymo priemones, 

išskyrus draudžiamas Business Partner sutartinių įsipareigojimų ir galiojančių įstatymų. 

„Kyäni“ vardas ir kiti galimi vardai, kuriuos „Kyäni“ gali naudoti, yra registruoti komerciniai 

pavadinimai, prekių ar paslaugų ženklai. Šie ženklai yra labai vertingi bendrovei „Kyäni“ ir 

Business Partners juos leidžiama naudoti tik aiškiai nurodytais būdais. „Kyäni“ vardo 

naudojimas ant bet kokios prekės, kurios nepagamino bendrovė, yra draudžiamas, išskyrus: 
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Business Partner vardas ir pavardė, nepriklausomas „Kyäni“ Business Partner 

Kiekvienas Business Partner, prie savo vardo gali prirašyti „nepriklausomas „Kyäni“ Business 

Partner“ verslo ar telefonų kataloguose. Joks Business Partner neturi teisės naudoti „Kyäni“ 

vardo arba logotipo telefonų knygų reklaminiuose skydeliuose. Business Partners negali 

atsiliepti į skambučius, sakydami „„Kyäni““, „bendrovė „Kyäni““ ar bet kokiu kitu būdu, 

suteikiančiu skambinančiajam įspūdį, kad paskambino į „Kyäni“ bendrovės biurą. 

ee.  Verslo veiklos draudimas. „Kyäni“ nesuteikia nepriklausomo verslo veiklos draudimo. 

Business Partners gali pasirūpinti savo verslo draudimu savo nuožiūra. 

ff.   Atsakomybės už gaminius draudimas. „Kyäni“ turimas atsakomybės už gaminius pagal 

pardavėjų rekomendacijas draudimas galioja bendrovei ir Business Partners, jei jie 

reklamuoja „Kyäni“ gaminius pagal bendrovės taisykles ir galiojančius įstatymus bei 

potvarkius. „Kyäni“ turimas atsakomybės už gaminius draudimas negalioja pretenzijoms arba 

ieškiniams, pareikštiems dėl netinkamų Business Partner veiksmų reklamuojant gaminius, ir 

kitiems rizikos, susijusios su nepriklausimo Business Partner verslu, veiksniais. 

gg. Tarptautinė rinkodara. Business Partners yra įgalioti parduoti „Kyäni“ gaminius ir registruoti 

pirkėjus bei Business Partners tik šalyse, kuriose „Kyäni“ turi teisę vykdyti verslą, kaip 

nurodyta oficialiuose bendrovės leidiniuose. Šalyse, kuriose „Kyäni“ turi teisę pardavinėti ir 

platinti, Business Partners laikysis tai konkrečiai šaliai taikomų „Kyäni“ taisyklių. Šios taisyklės 

kiekvienai šaliai gali skirtis, ir Business Partner atsakingas žinoti atitinkamas šalies ir vietos, 

kurioje ketina vykdyti veiklą, taisykles. Konkrečioms šalims taikoma informacija kartais gali 

būti pateikiama šaliai skirtame šių taisyklių ir procedūrų priede. 

hh. Įstatymai, nutarimai ir etikos standartai. Daug bendruomenių turi įstatymus, 

reguliuojančius tam tikras namų verslo rūšis. Daugumoje atvejų šie potvarkiai negalioja 

Business Partners dėl jų verslo prigimties. Tačiau Business Partners turi laikytis jiems 

galiojančių įstatymų. Jei valdžios pareigūnas ar agentūra praneša Business Partneri, kad 

nutarimas jam galioja, Business Partner turi reaguoti mandagiai ir geranoriškai. Esant reikalui, 

Business Partners raginami siųsti nutarimo kopiją „Kyäni“ atitikties skyriui. 

Business Partners laikysis Europos tiesioginių pardavimų elgesio kodekso visuose 

sandoriuose su pirkėjais. 

ii. Nepilnamečiai. Joks asmuo, laikomas nepilnamečiu savo gyvenamojoje šalyje ar valstijoje, 

negali būti „Kyäni“ Business Partner. Business Partners nekvies ir neregistruos nepilnamečių į 

„Kyäni“ programą. 

jj.  Namų ūkio narių ar susijusių asmenų veiksmai:  Jei Business Partner namų ūkio narys 

daro veiksmus, už kuriuos Business Partner būtų laikomas pažeidęs Sutartį, šie veiksmai bus 

laikomi pažeidimu iš Business Partner pusės, ir „Kyäni“ gali imtis drausminimo priemonių 

prieš šį Business Partner. Lygiai taip jei bet kuris asmuo, susijęs su bendrove, bendrija, fondu 

ar kitos formos įstaiga (bendrai vadinamas susijusiu asmeniu), pažeidė Sutartį, šie veiksmai 

bus laikomi įstaigos padarytu pažeidimu, ir „Kyäni“ gali imtis drausminių priemonių prieš tą 

įstaigą. 

kk.  Perpakavimo ir etikečių keitimo draudimas. Business Partner negali perpakuoti, papildyti 

ar keisti bet kurių „Kyäni“ gaminių etikečių, informacijos, spausdintos medžiagos ar programų. 

„Kyäni“ gaminius galima paduoti tik originaliose pakuotėse: dėl pakuočių ar etikečių keitimo 

Business Partner gali būti patrauktas baudžiamojon arba civilinėn atsakomybėn, ypač įvykus 

žalai turtui arba asmeniui. 
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ll.  Dokumentų užklausa. Business Partneri paprašius sąskaitų, paraiškų, globojamos 

organizacijos veiklos ataskaitų ar kitų dokumentų kopijų, taikomas 0,80 EUR rinkliava už 

kopijos puslapį, kuri dengia siuntimo paštu kainą ir laiko, būtino rasti dokumentus ir padaryti jų 

kopijas, kaštus. 

mm. „Kyäni“ verslo pardavimas, perdavimas ir priskyrimas. Nors „Kyäni“ verslas yra privatus 

ir vykdomas nepriklausomai, „Kyäni“ verslo pardavimui, perdavimui ir priskyrimui taikomi tam 

tikri apribojimai. Jei Business Partner nori parduoti / perduoti „Kyäni“ verslą, būtina išpildyti 

šias sąlygas: 

1. Visuomet būtina apsaugoti esamus globos ryšius, kad „Kyäni“ verslas toliau vystytųsi 

esamoje genealoginio medžio „Sponsor“ vietoje. 

2. Visiems sandoriams taikomas 200 EUR administracinis mokestis. 

3. Kad „Kyäni“ galėtų patvirtinti pardavimą, perdavimą arba priskyrimą, visos 

parduodančio Business Partner skolos „Kyäni“ turi būti sumokėtos. 

4. Parduodantis Business Partner turi turėti gerą reputaciją ir neturėti jokių Sutarties 

sąlygų pažeidimų, kad turėtų teisę parduoti, perduoti arba priskirti „Kyäni“ verslą. 

„Kyäni“ vienašališkai ir vien savo nuožiūra sprendžia priimti ar atmesti bet kokius pardavimo 

sandorius. 

5. Pasirašius pirkimo-pardavimo sutartį ir naujo Business Partner sutartį, šalys turi 

pateikti šių dokumentų kopijas „Kyäni“ Business Partners aptarnavimo skyriui, kad 

juos peržiūrėtų ir patvirtintų. „Kyäni“ pasilieka teisę paprašyti papildomų dokumentų, 

kurie gali būti būtini išnagrinėti sandoriui tarp pardavėjo ir pirkėjo. „Kyäni“ Business 

Partners aptarnavimo skyrius savo nuožiūra patvirtins arba atmes pardavimą, 

perdavimą ar priskyrimą per 30 dienų nuo visų būtinų dokumentų iš visų šalių gavimo. 

6. Jei naujasis savininkas bus bendrovė, fondas, bendrija ar kitos rūšies verslo 

subjektas, kad „Kyäni“ galėtų svarstyti bei patvirtinti pokyčius, jai būtina nusiųsti 

bendrovės, bendrijos ar fondo pažymėjimą ir steigimo sutartį ar kitą tinkamą oficialų 

dokumentą, įrodantį, kad esamas verslo subjektas egzistuoja. 

7. Nuosavybės pokyčių negalima naudoti genealogijos keitimo taisyklėms apeiti. 

Jei „Kyäni“ nepatvirtina sandorio tarp šalių, „Kyäni“ turi teisę anuliuoti perdavimą. Jei „Kyäni“ 

patvirtina perdavimą, esamo „Kyäni“ verslo pirkėjas prisiima parduodančio Business Partner 

įsipareigojimus ir padėtį. Savo „Kyäni“ verslą pardavęs Business Partner neturi teisės vėl 

kreiptis dėl tapimo Business Partner dvylika pilnų kalendorinių mėnesių po pardavimo. „Kyäni“ 

verslo pardavimo ar perdavimo rezultate negali įvykti jokių pokyčių genealoginiuose 

medžiuose „Placement“ ir „Sponsorship“. 

nn. „Kyäni“ verslo atskyrimas. „Kyäni“ Business Partners kartais vykdo savo „Kyäni“ verslą 

kaip vyro ir žmonos partnerystę, ūkinę bendriją, bendrovę ar trestą. Kai nutraukiama santuoka 

arba išformuojama bendrovė, bendrija ar trestas (paskutinės trys verslo formos bendrai 

vadinamos verslo subjektais), būtina pasirūpinti, kad dėl bet kokio verslo atskyrimo ar 

padalinimo nenukentėtų kiti verslai, susiję globos santykiais ir esantys aukščiau arba žemiau 

genealoginiame medyje „Sponsorship“. Jei besiskiriančios šalys nesugeba apsaugoti kitų 

Business Partners ir Bendrovės interesų, „Kyäni“ vienašališkai nutrauks Business Partner 

sutartį. 

Vykstant skyryboms arba verslo subjekto išformavimui, šalys turi vykdyti verslą vienu iš toliau 

nurodytų būdų: 
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1. Viena iš šalių vykdo verslą su raštišku kitų šalių sutikimu, kuriame pasitraukiantis 

sutuoktinis, akcininkai, partneriai ar patikėtiniai įgalioja „Kyäni“ prekiauti tiesiogiai ir 

vien tik su kitu sutuoktiniu ar pasiliekančiu akcininku, partneriu ar patikėtiniu. 

2. Šalys gali toliau bendrai vykdyti „Kyäni“ verslą, o „Kyäni“ išmokės visą atlyginimą 

bendrai Business Partners arba verslo subjektui, kurį šalys pasidalins nepriklausomai 

bendru sutarimu. 

3. Jei šalys negali sutarti, kaip bus paskirstytas verslas vykstant skyryboms arba verslo 

subjekto išformavimui, Bendrovė elgsis su verslu remdamasi padėtimi, kuri buvo prieš 

pateikiant skyrybų arba paleidimo prašymą. 

Jokiomis aplinkybėmis negalima dalinti besiskiriančių sutuoktinių ar išformuojamo verslo 

subjekto prekybos organizacijos „Downline“. Lygiai taip pat, „Kyäni“ jokiomis aplinkybėmis 

nedalins komisinių ir premijų besiskiriantiems sutuoktiniams ar išformuojamo verslo subjekto 

nariams. „Kyäni“ pripažins tik vieną prekybos organizaciją „Downline“ ir darys tik vieną 

komisinių išmoką per vieną komisinių laikotarpį. Jei besiskiriantys sutuoktiniai ar 

išformuojamo verslo subjekto nariai negali sutartį dėl komisinių ir verslo nuosavybės, 

Business Partner sutartis bus panaikinta priverstinai. 

Jei buvęs sutuoktinis ar verslo dalininkas visiškai atsisakė teisų į savo pradinį „Kyäni“ verslą, 

jis gali užsiregistruoti per bet kurį pasirinktą globėją praėjus čia nustatytam laukimo 

laikotarpiui. Tačiau tokiu atveju buvęs sutuoktinis arba verslo dalininkas neturės jokių teisių į 

bet kurį Business Partner ankstesnėje organizacijoje arba bet kurį buvusį pirkėją. Jie turi 

susikurti naują verslą kaip bet kuris naujas Business Partner. 

oo.  Globa. Visi nenusižengę aktyvūs Business Partners turi teisę kviesti ir registruoti kitus į 

„Kyäni“. Kiekvienas potencialus pirkėjas arba Business Partner turi galutinę teisę pasirinkti 

savo globėją. Jei du Business Partners tvirtina esantys to paties Business Partner arba 

pirkėjo globėjais, Bendrovė atsižvelgs į pirmąją gautą paraišką. Be to „Kyäni“ pasilieka teisę 

atmesti registraciją šalyse ir teritorijose, kur Bendrovė oficialiai neveikia. 

pp.  Kaupimas ir manipuliacija. Kaupimu vadinamas (a) nepriklausomo Business Partner 

paraiškos ir sutarties užlaikymas neperduodant „Kyäni“ ilgiau nei 72 val. po pasirašymo. 

Manipuliacija yra (b) išdėstymas arba manipuliacija nepriklausomų Business Partners 

paraiškomis ir sutartimis siekiant maksimaliai padidinti uždarbį pagal visuotinę „Kyäni“ 

atlyginimų schemą ir (c) finansinės pagalbos teikimas naujiems Business Partners siekiant 

maksimaliai padidinti uždarbį pagal visuotinę „Kyäni“ atlyginimų schemą. Kaupimas ir 

manipuliacija yra esminis šių taisyklių ir procedūrų pažeidimas ir yra griežtai ir besąlygiškai 

draudžiamas. 

qq.  Paveldėjimas. Mirus Business Partneri, jo verslą gali paveldėti paveldėtojas. Siekiant 

užtikrinti, kad perdavimas yra teisėtas, Bendrovei būtina pateikti reikiamus teisinius 

dokumentus, būtinus pagal vietinius įstatymus. Atitinkamai, Business Partner turi kreiptis į 

advokatą, kad padėtų jam paruošti testamentą ar kitą paveldėjimo instrumentą, kuris būtinas 

pagal vietinius įstatymus. Kai „Kyäni“ verslas perduodamas pagal testamentą arba kitą 

vietiniais įstatymais nustatytą paveldėjimo procesą, paveldėtojas įgyja teisę į visas premijas ir 

komisinius, kuriuos uždirbo mirusio Business Partner organizacija, jei tenkinamos toliau 

išvardintos sąlygos. Įpėdinis turi: 

1) pasirašyti naują Business Partner sutartį; 

2) įvykdyti visus Sutarties sąlygas ir nuostatas; 

3) išpildyti visus mirusio Business Partner padėties kvalifikacinius reikalavimus. 
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Pagal šią dalį perduoto „Kyäni“ verslo premijos ir komisiniai bus išmokėti viena išmoka 

visiems paveldėtojams bendrai. Paveldėtojai turi nurodyti adresą bendrovei „Kyäni“, kuriuo 

bus išsiųstos visos premijų ir komisinių išmokos. Jei verslas perduodamas bendrai keliems 

paveldėtojams, jie turi įsteigti verslo subjektą, kad galėtų tęsti platinimo verslą. 

rr. Perdavimas Business Partneri netekus veiksnumo. Norėdamas perimti „Kyäni“ verslą dėl 

Business Partner neveiksnumo, įpėdinis turi pateikti „Kyäni“ šiuos dokumentus: (1) notaro 

patvirtintą skyrimą globėju arba patikėtiniu; (2) notaro patvirtiną teismo sprendimą ar kitą 

dokumentą, kuris pagal vietinius įstatymus įgalioja įpėdinį tvarkyti „Kyäni“ verslą; (3) 

patikėtinio pasirašytą pilną Business Partner sutartį. 

4. BUSINESS PARTNER PAREIGOS 

a. Kontaktinės informacijos pasikeitimas. Siekiant užtikrinti greitą gaminių, pagalbinių 

priemonių pristatymą ir komisinių išmokėjimą, itin svarbu, kad informacija „Kyäni“ rinkmenose 

būtų naujausia. Business Partners reikalaujama nedelsiant atnaujinti visus pasikeitusius 

adreso (įskaitant elektroninį) ir telefono duomenis. Tai galima atlikti Business Partner 

paskyroje „BackOffice“ arba siunčiant būtinus patikslinimus klientų aptarnavimo tarnybai. Kad 

užsakymai būtų tiksliai pristatyti, apie visus pakeitimus būtina pranešti likus ne mažiau kaip 

dviem savaitėms iki jų įsigaliojimo. 

b. Tęstiniai mokymai. Kad galėtų sėkmingai pasinaudoti „Kyäni“ galimybe, bet kuris Business 

Partner kuris pasikvietė kitą Business Partner į „Kyäni“, turi nemokamai jam padėti ir jį 

apmokyti, kad užtikrintų, jog jo globotiniai tinkamai vykdo savo „Kyäni“ verslą. Business 

Partners turi palaikyti reguliarius kontaktus ir bendrauti su globojamais Business Partnerss 

savo prekybos organizacijose „Downline“. Tokio bendravimo pavyzdžiai apima neapsiribojant 

naujienų biuletenius, rašytinį susirašinėjimą, asmeninius susitikimus, telefono pokalbius, balso 

paštą, el. laiškus ir globojamų Business Partners lydėjimą į „Kyäni“ susitikimus, mokymo 

kursus ir kitus renginius. Globojantys Business Partners taip pat turi siekti įkvėpti ir mokyti 

naujus Business Partners apie „Kyäni“ gaminius, veiksmingus pardavimo metodus, visuotinę 

„Kyäni“ atlyginimų schemą, kaip laikytis bendrovės taisyklių ir procedūrų ir vietinių įstatymų. 

Business Partners turi stebėti Business Partners savo prekybos organizacijoje „Downline“, 

kad jų globojami Business Partners nedarytų netinkamų pareiškimų apie gaminius ar verslą, 

neužsiimtų neteisėta ar netinkama veikla. Business Partner turi gebėti pateikti „Kyäni“ 

įrodymus, kad nuolat atlieka savo kaip globėjo pareigas. 

c. Tęstinė prekybos atsakomybė. Nepriklausomai nuo globojimo veiklos, sėkmingi Business 

Partners jaučia pareigą vykdyti asmeninius pardavimus ieškant naujų pirkėjų ir aptarnaujant 

esamus. 

d. Apkalbos. „Kyäni“ nori suteikti savo nepriklausomiems Business Partners geriausius 

gaminius, geriausią atlyginimų schemą ir paslaugas šioje pramonės šakoje. Dėl šios 

priežasties laukiame konstruktyvios kritikos ir pastabų, kurias reikia pateikti raštu Business 

Partners aptarnavimo skyriui. Atminkite – mums būtina jus girdėti, kad galėtume geriausiai 

jumis pasirūpinti! Nors „Kyäni“ sveikina konstruktyvias pastabas, neigiami Business Partner 

komentarai ir pastabos darbo aplinkoje niekam nepadeda, bet tik atima užsidegimą iš kitų 

„Kyäni“ Business Partners. Panašiai, peikdami konkurentus sukuriame neigiamą aplinką, kuri 

žalinga visai pramonės šakai ir galiausiai gali pakenkit pačiai „Kyäni“. Dėl šios priežasties ir 

rodydami globotiniams pavyzdį, Business Partners turi nepeikti Bendrovės ir jos gaminių nei 

konkurentų ir jų gaminių. „Kyäni“ pasilieka teisę imtis veiksmų prieš Business Partners, kurių 

asmeninis elgesys šiuo atžvilgiu yra ardomasis ir žalingas „Kyäni“. 
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e. Dokumentų tiekimas kandidatams. Business Partners turi pateikti kviečiamiems asmenims, 

kurie siekia tapti Business Partnerss, naujausią taisyklių ir procedūrų versiją (visuomet 

esančią „Kyäni“ svetainėje) ir atlyginimų schemą prieš kandidatui pasirašant Business Partner 

sutartį. 

f. Pranešimai apie taisyklių pažeidimus. Business Partners, pastebėję kitų Business Partners 

daromus taisyklių pažeidimus, raginami pateikti raštišką ataskaitą apie pažeidimą tiesiogiai 

„Kyäni“ atitikties skyriui. Ataskaitoje būtina nurodyti išsamią informaciją apie incidentus, tokią 

kaip datos, pasikartojimų skaičius, dalyvavę asmenys ir kitą papildančią dokumentaciją. 

5.  PARDAVIMAI 

a. Gaminių pardavimai. Visuotinė „Kyäni“ pardavimų schema remiasi „Kyäni“ gaminių 

pardavimu galutiniams vartotojams. Kad įgytų teisę į premijas, komisinius ir kiltų karjeros 

rangais, Business Partners turi įvykdyti asmeninių ir savo globojamos prekybos organizacijos 

„Downline“ mažmeninių pardavimų reikalavimus (taip pat ir vykdyti kitas Sutartyje numatytas 

pareigas). 

b. Kainos ir teritorijos apribojimai. Business Partners negali parduoti „Kyäni“ gaminių už 

mažesnę nei paskelbtoji Business Partners didmeninė kaina. Business Partners gali parduoti 

„Kyäni“ gaminius tik šalyse, kuriose „Kyäni“ oficialiai vykdo veiklą. 

c. Pardavimų kvitai. „Kyäni“ ragina visus Business Partners perduoti mažmeniniams pirkėjams 

po du oficialius „Kyäni“ pardavimo kvitus pardavimo metu. Šiuose kvituose pateikiama pirkėjo 

pasitenkinimo „Kyäni“ gaminiais garantija ir pareiškimas apie pirkėjų apsaugą, jei tokią 

numato vietiniai įstatymai. „Kyäni“ saugo įrašus apie Business Partners tiesioginių ir 

privilegijuotų pirkėjų pirkimus, o Business Partners turi saugoti visus mažmeninių pardavimų 

kvitus dvejus metus ir pareikalavus patekti juos „Kyäni“. Be to, Business Partners turi saugoti 

įrašus, susijusius su savo nepriklausomo verslo vykdomais platinimo sandoriais, kurių 

reikalauja vietiniai įstatymai (pavyzdžiui, reikalingus sudaryti pelno-nuostolio ataskaitoms, 

pagal kurias apskaičiuojamos Business Partners mokestinės prievolės). 

Jei pardavimas kvalifikuojamas kaip išnešiojamoji prekyba, Business Partners turi užtikrinti, 

kad visi kvitai tenkina vietinių įstatymų reikalavimus. Pavyzdžiui, kai kuriose jurisdikcijose 

reikalaujama kiekviename pardavimo kvite pateikti šią informaciją (perduodant pirkėjui dvi 

kvito kopijas): 

(1) sandorio datą; 

(2) datą, iki kurios pirkėjas gali atšaukti sandorį; 

(3) Business Partner vardą / pavadinimą ir adresą. 

6.  PREMIJOS IR KOMISINIAI 

a. Premijų ir komisinių kvalifikaciniai reikalavimai. Kad galėtų gauti premijas ir komisinius, 

Business Partner turi būti aktyvus ir laikytis Sutarties. Kol Business Partner laikysis sutarties 

sąlygų, „Kyäni“ mokės Business Partneri komisinius pagal visuotinę atlyginimų schemą. 

Minimali suma, kuriai „Kyäni“ daro bankinį pavedimą yra 20 EUR (30 EUR „Payoneer“ 

kortelei). Jei Business Partner premijos ir komisiniai nesiekia 20 EUR (30 EUR „Payoneer“ 

kortelei), Bendrovė kaups premijas ir komisinius, kol jie pasiekia 20 EUR (30 EUR „Payoneer“ 

kortelei). Mokėjimas bus įvykdytas sukaupus 20 EUR (30 EUR „Payoneer“ kortelei). Kartas 

nuo karto Bendrovė nustatys Taisykles išmokėti premijas ir komisinius kitomis valiutomis nei 
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JAV doleris. Premijos ir komisiniai apskaičiuojami ir išmokos atliekamos iki kiekvieno mėnesio 

penkioliktos dienos. 

b. Premijų ir komisinių suderinimas. Premijos ir komisiniai išmokami Business Partners pagal 

faktinius gaminių pardavimus galutiniams vartotojams. Kai gaminys grąžinamas „Kyäni“ 

pasinaudojant pinigų grąžinimo garantija arba kai gaminį atperka Bendrovė, premijos ir 

komisiniai, skirti už grąžinamus arba atperkamus gaminus, bus išskaičiuoti iš Business 

Partner, kuris gavo premijas ir komisinius už grąžinamus arba atperkamus gaminius, tą 

mėnesį, kai buvo grąžinti pinigai, ir bus išskaičiuojami kiekvieną mokėjimų laikotarpį, kol visi 

komisiniai bus grąžinti. Jei Business Partner nutraukia Business Partner sutartį dar 

negrąžinus Bendrovei visų premijų ir komisinių, išmokėtų už grąžinamus gaminius, likusi jų 

dalis gali būti išskaičiuota iš bet kurių sumų, kurias Bendrovė skolinga šiam Business 

Partneri. 

c. Nepanaudoti pinigai. Pirkėjas arba Business Partner, kurio sąskaitoje yra pinigų likutis, gali 

panaudoti jį per šešis mėnesius nuo jo atsiradimo datos. Jei pinigai nepanaudojami per šešis 

mėnesius, „Kyäni“ bandys pranešti apie pinigų likutį Business Partneri arba pirkėjui, kas 

mėnesį siųsdama raštišką pranešimą paskutiniu žinomu adresu. Už kiekvieną pranešimą bus 

imamas 8,00 EUR mokestis. Jis bus nuskaičiuojamas nuo pinigų likučio Business Partner 

arba pirkėjo sąskaitoje. 

d. Globojamos organizacijos veiklos ataskaitos. Visa informacija, pateikiama „Kyäni“ 

internetinėse arba telefoninėse ataskaitose apie globojamos organizacijos veiklą, įskaitant, 

bet neapsiribojant asmeninėmis ir grupinėmis pardavimų apimtimis (ir bet kuriomis jų dalimis), 

globojamų Business Partners registracijomis ir kita informacija, yra laikoma tikslia ir patikima. 

Tačiau dėl įvairių veiksnių, įskaitant įgimtą žmogiškų ir mechaninių klaidų galimybę, netikslų, 

nepilną ir nesavalaikį užsakymų pateikimą, mokėjimų kreditinėmis kortelėmis ar 

elektroninėmis priemonėmis atmetimą, kredito kortele ar elektronine mokėjimo priemone 

atliktų mokėjimų susigrąžinimo, „Kyäni“ ir jokie šią informaciją kuriantys ar persiunčiantys 

asmenys negarantuoja jos tikslumo. 

e. Garantijos. VISA INFORMACIJA APIE PARDAVIMO APIMTIS (kaip aprašyta visuotinėje 

„Kyäni“ atlyginimų schemoje) YRA PATEIKIAMA KOKIA YRA, BE AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ AR 

NUMANOMŲ GARANTIJŲ AR BET KOKIŲ PAREIŠKIMŲ. KONKREČIAI IR 

NEAPSIRIBOJANT TIK TUO, NETEIKIAMOS JOKIOS GARANTIJOS TINKAMUMUI 

PREKYBAI AR KONKREČIAM NAUDOJIMO POBŪDŽIUI BEI TEISINIAMS PAŽEIDIMAMS. 

KIEK TIK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, „KYÄNI“ IR (ARBA) KITI ASMENYS, KURIANTYS 

IR PERSIUNČIANTYS INFORMACIJĄ, JOKIAIS ATVEJAIS NEBUS ATSAKINGI BET 

KOKIAM BUSINESS PARTNERI AR KAM KITAM UŽ BET KOKIĄ TIESIOGINĘ, 

NETIESIOGINĘ, PASEKMINĘ, ATSITIKTINĘ, KONKREČIĄ AR BAUDŽIAMĄJĄ ŽALĄ, KURI 

ATSIRADO DĖL INFORMACIJOS NAUDOJIMO AR PRIEIGOS PRIE JOS (ĮSKAITANT, BET 

NEAPSIRIBOJANT NEGAUTU PELNU, PREMIJOMIS AR KOMISINIAIS, PRARASTOMIS 

GALIMYBĖMIS IR ŽALA DĖL NETIKSLIOS, NEPILNOS, NEPATOGIAI PATEIKTOS, 

VĖLUOJANČIOS ARBA NAUDOTI NETINKAMOS INFORMACIJOS), NET JEI „KYÄNI“ IR 

(ARBA) KITI ASMENYS, KURIANTYS IR PERSIUNČIANTYS INFORMACIJĄ, BUVO ĮSPĖTI 

APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ. KIEK TIK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, „KYÄNI“ IR 

(ARBA) KITI ASMENYS, KURIANTYS IR PERSIUNČIANTYS INFORMACIJĄ, NĖRA JUMS 

AR KAM KITAM ATSAKINGI PAGAL CIVILINĘ, SUTARTINĘ AR BET KOKIĄ KITĄ TEISINĘ 

SISTEMĄ AR TEORIJĄ BET KURIO DALYKO, SUSIJUSIO SU ŠIA SUTARTIMI AR ŠIOMIS 

TAISYKLĖMIS IR PROCEDŪROMIS. 
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Pasiekite ir naudokite „Kyäni“ internetines ir telefonines informacijos tarnybas savo paties 

rizika. Visa informacija jums yra pateikiama teisingai tuo metu. Jei esate nepatenkinti 

informacija, jūsų vienintelis teisių gynimo būdas yra nustoti naudoti „Kyäni“ internetines ir 

telefonines informacijos tarnybas. 

7.  GAMINIŲ GARANTIJOS, GRĄŽINIMAS IR PREKIŲ ATSARGŲ ATPIRKIMAS 

a. Pasitenkinimo gaminiais garantija KLIENTAMS 

Visiems klientų įsigytiems gaminiams „Kyäni“ teikia trisdešimties (30) dienų trukmės 

šimtaprocentinę (100 %) pasitenkinimo gaminiais garantiją (neįskaitant siuntimo išlaidų). 

Visus panaudotus ir nepanaudotus gaminius pirkėjai turi grąžinti „Kyäni“. Juos gavęs „Kyäni“ 

platinimo centras apdoros visus grąžinimus ir grąžins pinigu per trisdešimt dienų nuo 

grąžinimo. 

Pirkėjai Europos Sąjungoje gali nutraukti pirkimo sutartį per keturiolika darbo dienų be baudos 

(išskyrus gaminių grąžinimo kainą) ir nenurodydami priežasties pagal Europos Sąjungos 

įstatymus nuotolinei prekybai. 

Išskyrus teisę atsisakyti sutarties pagal žemiau pateiktą straipsnio dalį, Potato Pak 

produktams negalioja įprasta pinigų grąžinimo ir pasitenkinimo produktais garantija. 

Visi produktai turi būti gauti sandelyje per 14 dienų po to, kai klientas praneša KYani apie 

norą grąžinti prekes. 

b. BUSINESS PARTNERS atliekamas prekių atsargų grąžinimas 

Verslo partneriai turi 14 kalendorinių dienų nuo Nepriklausomo Verslo Partnerio Sutarties 

sudarymo, per kurias gali be baudų ir be priežasčių nutraukti savo narystę. Tai jie turi padaryti 

raštu informuodami Kyäni apie savo sprendimą prieš šio periodo pabaigą. 

Savanoriško Nepriklausomo Verslo Partnerio Sutarties nutraukimo pagal 11.c sekciją atveju, 

Kyäni atpirks iš verslo partnerio bet kokią dalį verslo partnerio prekybai tinkamų prekių, kurią 

šis verslo partneris iš Kyäni įsigijo per paskutinius 12 mėnesių. Atpirkimo vertė bus 90% 

vertės, kurią mokėjo verslo patneris. Išlaidos, skirtos prekes siųsti verslo partneriui, bei 

išlaidos, reikalingos prekes grąžinti Kyäni, bus padengtos paties verslo partnerio ir už jas 

pinigai nebus grąžinti. Kyäni neperpirks jokių prekių iš partnerių, kurių sutartis bus terminuota 

vienšališkai dėl taisyklių nesilaikymo. 

Susitarimo nutraukimo atveju šios taisyklės taikomos produktams, reklaminei medžiagai, 

startinėms pakuotėms ar kitiems pagalbiniais produktams, kuriuos verslo partneriai įsigijo iš 

Kyäni. Užsskyme nėra Potato Pak produktų. 

Perpirkimo taisyklės nebus taikomos jokioms prekėms, kurios nėra tinkamos prekybai. 

Einamu metu prekybai netinkamos prekės yra prekės su pasibaigusiu galiojimu, prekės su 

pažeistomis ar nuimtomis saugumo plėvelėmis, atidarytos ar dalinai naudotos prekės, prekės, 

kurios nebėra gaminamos ar yra sezoninės ar specialių pasiūlymų prekės. 

Jei verslo partneriui nepavyks atsiimti siųstų produktų ir jis norės atgauti už juos sumokėtus 

pinigus (pavyzdžiui, užsakymo buvo atsisakyta, adresas ar telefono numeris buvo neteisingi, 

pristatymas buvo nesėkmingas, ar bet kokia kita priežasties), nuo pinigų grąžinimo sumos 

bus nuskaičiuotas 16€ (+PVM) administracinis mokestis bei siuntimo išlaidos už prekių 

siuntimą verslo partneriui ir prekių grąžinimą Kyäni. 
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Gavus laišką iš Kyani dėl productų grąžinimo, Kyani verslo partneris turi išsiųsti nurodytus 

produktus ne vėlaiu kaip per 14 dienų nuo laiško gavimo. Grąžinamų produktų praradimo 

rizika pervežimo metu tenkaKyani verslo partneriui. 

8.  GINČŲ SPRENDIMAS IR DRAUSMINĖS PROCEDŪROS 

a. Drausminės sankcijos. „Kyäni“ gali savo nuožiūra taikyti šias drausmines priemones už 

sutarties, įskaitant šias Taisykles ir procedūras (jei taikomos), pažeidimus ir bet kokius 

Business Partner atliktus neteisėtus, apgaulingus, nesąžiningus arba neetiškus verslo 

veiksmus, kurias pritaikius bus laikoma, kad sutarties pažeidimo žala yra kompensuota, bet 

kurios nepanaikins kitų „Kyäni“ teisių pagal šią sutartį: 

(1) rašytinis įspėjimas arba papeikimas; 

(2) reikalavimas, kad Business Partner nedelsiant imtųsi taisomųjų veiksmų; 

(3) bauda, kuri gali būti išskaičiuota iš premijų ir komisinių išmokų; 

(4) teisės į vieną ar kelias premijų ir komisinių išmokas praradimas arba užlaikymas; 

(5) „Kyäni“ gali užlaikyti dalį arba visas Business Partner premijas ir komisinius, kol 

„Kyäni“ tiria bet kokius veiksmus, kurie galėjo pažeisti šią Sutartį. Jei „Kyäni“ 

nusprendžia nutraukti sutartį dėl Business Partner įvykdytų šios Sutarties arba vietinių 

įstatymų bei potvarkių pažeidimo, Business Partner netenka teisės gauti bet kokius 

komisinius ar išmokas, kurios buvo užlaikytos tyrimo vykdymo laikotarpiu iki faktinio 

sutarties nutraukimo; 

(6) Business Partner teisės pirkti gaminius ir (arba) gauti išmokas sustabdymas; 

(7) Sutarties nutraukimas; 

(8) bet kokią kitą priemonę, kurią aiškiai leidžia bet kuri šios Sutarties nuostata, arba 

kurią „Kyäni“ laiko praktiška įgyvendinti ir pritaikyti, kad teisingai kompensuotų žalą, 

sukeltą dalinai ir išskirtinai Business Partner veiksmais arba neveikimu; 

(9) minėtos priemonės neišsemia „Kyäni“ teisių ir nereiškia, kad „Kyäni“ negali imtis 

teisinių veiksmų gauti piniginei ir (arba) teisingai kompensacijai arba imtis kitų šios 

sutarties arba atitinkamų įstatymų leidžiamų veiksmų. 

b. Skundai. Kai Business Partners turi nusiskundimų dėl kito Business Partner praktikų ar 

elgesio, susijusio su pirmojo Business Partner verslu, jie raginami išspręsti problemą privačiai 

kalbėdami su kita puse. Kai tai nerealu arba nesėkminga, nepatenkintam Business Partneri 

rekomenduojama kreiptis į savo globėją, kuris gali išnagrinėti problemą ir pabandyti ją 

išspręsti galbūt pasinaudodamas kitos pusės globėjo įtaka. Dėl neišspręstų ginčų galima 

raštu kreiptis į Bendrovės klientų aptarnavimo skyrių, kuris gali kreiptis į ginčų reguliavimo 

tarybą dėl galutinio sprendimo. 

c. Ginčų reguliavimo taryba. Ginčų reguliavimo tarybą (GRT) sudaro aukščiausių „Kyäni“ 

pareigūnų parinkti vienas ar keli kvalifikuoti asmenys. Ginčų reguliavimo tarybos sudėtis gali 

bet kada pakisti. GRT paskirtis yra: 

(1) nagrinėti apeliacijas dėl bet kokių bendrovės veiksmų dėl įtariamų Business Partner 

pareigų pažeidimų; 
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(2) nagrinėti ginčus tarp „Kyäni“ Business Partners. Jei klientų aptarnavimo tarnybos 

atsakymas arba pasiūlytas sprendimas yra atmetamas arba problema lieka 

neišspręsta, ginčų reguliavimo taryba gali išnagrinėti įrodymus, apgalvoti ir išspręsti 

likusias problemas. 

Business Partner gali pateiki raštišką prašymą apeliacijai telefonu ar asmeninio pokalbio metu 

per septynias darbo dienas nuo šios datos: (1) raštiško „Kyäni“ pranešimo apie kaltinimą; (2) 

raštiško Business Partners tarnybos sprendimo dėl ginčo tarp Business Partners pagal 

pastraipą 8.c. Visas bendravimas tarp „Kyäni“ ir Business Partner, siekiančio išspręsti ginčą, 

turi būti raštiškas. GRT sprendžia savo nuožiūra, ar apeliaciją nagrinėti, ar atmesti. Jei GRT 

sutinka išnagrinėti klausimą, ji nustatys nagrinėjimą datą laikotarpyje per 30 (trisdešimt) dienų 

nuo Business Partner raštiško prašymo gavimo. Visi įrodymai (dokumentai, daiktiniai įrodymai 

ir t. t.), į kuriuos Business Partner nori atkreipti GRT dėmesį, turi būti pateikti „Kyäni“ iki 

nustatytos nagrinėjimo datos likus ne mažiau kaip septynioms darbo dienoms. Business 

Partner padengs visus kaštus, susijusius su savo ir su bet kurio liudininko, kurį pageidauja 

pasikviesti, dalyvavimu nagrinėjime. GRT spendimas bus galutinis ir neskundžiamas 

tolimesniam Bendrovės nagrinėjimui. Laukiant GRT sprendimo Bendrovė aktyviai priešinsis 

bet kokioms Business Partner pastangoms siekti arbitražo sprendimo ar kitiems teisių gynimo 

būdams ginče su kita šalimi ar „Kyäni“. 

d. Taikomi įstatymai ir jurisdikcija. Platinimo Sutartis tarp Business Partner ir „Kyäni“ buvo 

sudaryta mieste Aidaho Folsas (Idaho Falls), Aidahas, Jungtinės Amerikos Valstijos, nes čia 

Business Partner pateikė paraišką registruotis nepriklausomu „Kyäni“ Business Partner, čia 

„Kyäni“ peržiūrėjo ir patvirtino paraišką. Ši platinimo Sutartis bus reglamentuojama vien tik 

Aidaho valstijoje taikomais teisės aktais ir Business Partner sutinka visus reikalavimus spręsti 

ir susijusį bylinėjimąsi aiškinantis arba įgyvendinant šios platinimo Sutarties nuostatas vykdyti 

paklūstant išskirtinai Aidaho valstijos teismų jurisdikcijai, ir konkrečiai Bonevilio grafystės 

(Bonneville County) 7 juridinės apygardos teismui. 

9.  UŽSAKYMO PROCESAS 

a. Tiesioginiai ir privilegijuotieji pirkėjai. Business Partners raginami mažmeniniams 

pirkėjams rekomenduoti „Kyäni“ tiesioginę pirkėjų programą. Pagal tiesioginę pirkėjų 

programą mažmeniniai pirkėjai gali pirkti tiesiogiai iš „Kyäni“. Jiems teikia paskambinti „Kyäni“ 

arba pateikti užsakymus internetu ir užmokėti kredito kortele. „Kyäni“ išsiųs užsakytus 

gaminius tiesiogiai pirkėjui. Kad Business Partners tikrai gautų jiems priklausančius 

komisinius, pirkėjai negali pateikti užsakymo nenurodę Business Partner  ID numerio. Už 

tiesioginę pirkėjų programą dar veiksmingesnė yra „Kyäni“ privilegijuotų pirkėjų programa. 

Pagal šią programą asmuo gali užsiprenumeruoti pasirinktą „Kyäni“ gaminių paketą, kuris bus 

pristatytas jam į namus kiekvieną mėnesį. Taip pirkėjas ne tik išvengia visų pirkimo 

nepatogumų, bet ir gauna privilegijuotiems pirkėjams taikomas nuolaidas. 

b. „Kyäni“ gaminių pirkimas. Kiekvienas Business Partner turi pirkti gaminius tiesiogiai iš 

„Kyäni“, kad jam būtų priskirta asmeninių pardavimų apimtis. 

c. Bendrosios užsakymų Taisyklės. Esant negaliojančiam arba neteisingam pašto užsakymų 

apmokėjimui, „Kyäni“ gali pabandyti susisiekti su Business Partner telefonu ir (arba) paštu, 

kad gautų teisingą apmokėjimą. „Kyäni“ taip pat gali bandyti iki penkių kartų apdoroti 

užsakymą. Nesėkmingi užsakymai nebus siunčiami. Išperkamieji užsakymai nepriimami. 

„Kyäni“ netaiko minimalaus užsakymo apribojimo. 
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d. Siuntimas ir pasibaigusių prekių užsakymai. „Kyäni“ paprastai išsiunčia gaminius per 5 

(penkias) dienas nuo užsakymo gavimo datos. „Kyäni“ greitai išsiųs gaminius, kurių yra 

atsargoje. Pasibaigusios prekės bus pridėtos prie laukiančių užsakymų, kurie bus išsiųsi, kai 

„Kyäni“ gaus prekių papildymą. Už laukiančias prekes nuskaičiuojamas apmokėjimas ir 

Business Partneri priskiriama asmeninių pardavimų apimtis, išskyrus kai ant sąskaitos 

pranešama, kad gaminio gamyba nutraukta. „Kyäni“ įspės Business Partners ir pirkėjus, jei 

laukiančių prekių išsiuntimas vėluos ilgiau nei 30 dienų nuo užsakymo datos. Taip pat bus 

pateikta tikėtina išsiuntimo data. Laukiančių prekių užsakymą galima atšaukti pirkėjui arba 

Business Partneri paprašius. Pirkėjai arba Business Partners gali paprašyti grąžinti pinigus, 

papildyti sąskaitą arba pakeisti laukiamas prekes kitomis. Jei paprašoma grąžinti pinigus, 

Business Partner asmeninių pardavimų apimtis sumažinama grąžinama suma pinigų 

grąžinimo mėnesį. 

e. Užsakymo patvirtinimas. Business Partner ir (arba) užsakymo gavėjas privalo įsitikinti, kad 

gautas gaminys sutampa su važtaraštyje nurodytu ir yra nepažeistas. Nepranešęs „Kyäni“ 

apie bet kokią siuntimo klaidą ar pažeistas prekes per 30 (trisdešimt) dienų nuo siuntinio 

gavimo, Business Partner praranda teisę prašyti ištaisyti klaidą. 

10.  MOKĖJIMAS IR SIUNTIMAS 

a. Įmoka. „Kyäni“ griežtai pataria Business Partners neimti pinigų už pardavimus asmeniniams 

mažmeniniams pirkėjams, išskyrus pristatymo metu (pvz., neimkite pinigų už laukiamus 

pristatymus ateityje). 

b. Nepakankamos lėšos. Kiekvienas Business Partner atsakingas užtikrinti, kad jo sąskaitoje 

arba kredito kortelėje būtų pakankamai lėšų mėnesinei prenumeratai „Autoship“ apmokėti. 

„Kyäni“ nesikreips į Business Partners dėl atšauktų užsakymų esant nepakankamoms 

lėšoms. Dėl šios priežasties Business Partner gali neįvykdyti asmeninių pirkimų apimties 

reikalavimo tą mėnesį. 

Pasibaigus mėnesiui „Kyäni“ nevykdys „Autoship“ užsakymų korekcijų. Pavyzdys: Business 

Partner „Autoship“ užsakymas nustatytas vykdyti 25-ąją mėnesio dieną, bet dėl kažkokios 

priežasties jo kredito kortelė atmetama. Business Partner yra atsakingas kreiptis į „Kyäni“ ir iki 

mėnesio galo pateikti priimtiną kredito kortelę, kad jo „Autoship“ užsakymas būtų užskaitytas 

tam mėnesiui. 

c. Grąžinami paketai. Business Partners, kurių paketai grąžinami „Kyӓni“ dėl neteisingo 

adreso, nesėkmingų bandymų pristatyti, grąžinimo siuntėjui ar bet kurios kitos priežasties, 

turės sumokėti už siuntimą iš „Kyӓni“ ir atgal ir 16,00 EUR apdorojimo mokestį plius PVM 

atimant juos iš Business Partner premijos ir komisinių arba (ir) nuskaičiuojant nuo „Kyäni“ 

duomenų bazėje esančios kredito kortelės (-ių). 

d. Trečios šalies kredito kortelės naudojimo apribojimai ir prieiga prie einamosios 

sąskaitos. Siekdama apsaugoti „Kyäni“ Business Partners savarankiškumą ir Bendrovės 

atlyginimų schemos vientisumą, „Kyäni“ neskatina susitarimų tarp nepriklausomų Business 

Partners, sukeliančių tarpusavio įsiskolinimus, o Business Partners yra aiškiai draudžiama 

naudoti Business Partner kredito kortelę ar skolintis pinigų iš einamosios sąskaitos kitiems 

Business Partners registruoti arba vykdyti pirkimams iš Bendrovės kito Business Partner 

vardu. 

e. Pardavimo, naudojimo ir pridėtinės vertės mokesčiai. Kuriant „Kyäni“ galimybę vienas iš 

kertinių principų buvo išvaduoti Business Partners nuo kaip įmanoma daugiau 

administracinių, veiklos ir logistikos užduočių. Tai išlaisvintų Business Partners sutelkti 
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dėmesį į tuos veiksmus, nuo kurių jų pajamos priklauso tiesiogiai – gaminių pardavimo ir 

Business Partners registracijos. Šiuo tikslu „Kyäni“ siekia išlaisvinti Business Partners nuo 

pareigos rinkti ir perduoti pardavimų, naudojimo, prekių ir paslaugų bei pridėtinės vertės 

mokesčius („vartojimo mokesčius“), pildyti vartojimo mokesčių ataskaitas ir saugoti su tuo 

susijusius dokumentus. Nepaisant to Business Partners lieka atsakingi paisyti visų 

jurisdikcijoje, kurioje jie vykdo verslą, taikomų įstatymų ir kitų teisės aktų. Paprastai vartojimo 

mokesčiai yra mokami galutinio apmokestintos prekės vartotojo, todėl, kur įmanoma, „Kyäni“ 

siekai rinkti ir persiųsti taikomus vartojimo mokesčius Business Partner vardu arba bendrai su 

Business Partner. Business Partners turi kreiptis į „Kyäni“ pirkėjų aptarnavimo skyrių, jei turi 

bet kokių klausimų apie „Kyäni“ veiklą šioje srityje. 

11.  NEVEIKLA IR ATŠAUKIMAS 

a. Atšaukimo pasekmė. Kol Business Partner yra aktyvus ir laikosi sutarties bei šių Taisyklių ir 

procedūrų sąlygų, „Kyäni“ mokės Business Partneri komisinius pagal visuotinę atlyginimų 

schemą. Business Partner premijos ir komisiniai yra visas atlyginimas už Business Partner 

pastangas generuoti pardavimus ir visą su tuo susijusią veiklą (įskaitant globojamos prekybos 

organizacijos kūrimą). Po Business Partner atšaukimo dėl neveiklos, kaip čia parašyta, arba 

priverstinio arba savanoriško sutarties nutraukimo, įskaitant dėl Business Partner atliktų 

Business Partner sutarties arba šių Taisyklių ir procedūrų pažeidimo (visi šie būdai kartu 

vadinami atšaukimu), buvęs Business Partner neturės jokių teisių, reikalavimų ar dalies 

prekybos organizacijoje, kurioje veikė, į buvusias, esamas ar būsimas „Kyäni“ verslo paslaptis 

ar kitą nuosavybės teise priklausančią informaciją ar intelektinę nuosavybę, į jokius 

komisinius ar premijas už organizacijos generuotus pardavimus po Business Partner 

atšaukimo. Business Partner, kurio sutartis nutraukiama, praranda visas savo, kaip Business 

Partner, teises. Tai apima teisę parduoti „Kyäni“ gaminius ir teisę gauti komisinius, premijas ir 

kitas pajamas dėl buvusios Business Partner globotos prekybos organizacijos pardavimų ir 

veiklos. Siekiant pašalinti bet kokias abejones, Business Partner sutinka atšaukimo atveju 

atsisakyti visų teisių, kurias galėtų turėti, įskaitant, bet neapsiribojant nuosavybės, verslo 

paslapčių intelektinėmis nuosavybės teisėmis, teisėmis į savo buvusią globotą organizaciją, 

rinkodaros duomenis, finansinius duomenis ir su globota organizacija susijusius kontaktinius 

duomenis, į premijas, komisinius ir kitokį atlygį, kuris galėtų priklausyti už globotos 

organizacijos pardavimus ir kitą veiklą, jei Business Partner nebūtų atšauktas. 

Buvęs Business Partner nelaikys savęs ir neprisistatys „Kyäni“ Business Partner. Atšauktas 

Business Partner gaus premijas ir komisinius tik paskutinį visą mokėjimų periodą, kai buvo 

aktyvus prieš atšaukimą (iš jų atėmus visas sumas užlaikytas tyrimo metu prieš priverstinį 

atšaukimą). 

b. Priverstinis nutraukimas. Business Partneri padarius bet kurių sutarties sąlygų, įskaitant bet 

kurių priedų, kuriais „Kyäni“ gali savo nuožiūra sutartį papildyti, pažeidimus, gali būti 

pritaikytos bet kurios dalyje 8(a) išvardintos sankcijos, įskaitant priverstinį Business Partner 

sutarties nutraukimą. Nutraukimas įsigalioja nuo pranešimo išsiuntimo Business Partner 

elektroniniu arba fiziniu adresu, kuris nurodytas jo paraiškoje, dienos, nuo raštiško registruoto 

pranešimo išsiuntimo paskutiniu žinomu Business Partner adresu dienos, arba nuo dienos, 

kai Business Partner faktiškai gaus pranešimą apie nutraukimą, žiūrint kas įvyks anksčiau. 

Be to, „Kyäni“ gali panaikinti Business Partner paskyrą, jei nebuvo nupirkta jokių gaminių per 

dvylikos mėnesių laikotarpį. 
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c. Savanoriškas nutraukimas. Šios rinkodaros tinklo dalyvis turi teisę bet kada pasitraukti 

nežiūrint priežasties. Prašymas dėl nutraukimo pateikiamas įvykdžius Business Partner 

atšaukimo formos reikalavimus, ją pasirašant ir išsiunčiant „Kyäni“ paštu arba išsiunčiant jos 

elektroninę kopiją el. paštu arba faksograma. Gavusi Business Partner atšaukimo formą, 

„Kyäni“ įvykdys atšaukimą. 

d. Neveiklių arba atšauktų Business Partners pakartotinės registracijos Taisyklės. „Kyäni“ 

Business Partner, kuris savanoriškai pasitraukė kaip Business Partner, gali vėl pateikti 

registracijos paraišką kaip naujas Business Partner praėjus dvylikai mėnesių nuo nutraukimo 

datos. Jei toks Business Partner vėl užsiregistruoja „Kyäni“, jis bus registruojamas kaip 

naujas Business Partner ir pakartotinė registracija niekaip nepaveiks jokių globotinių, kurių 

turėjo prieš pasitraukimą. 

„Kyäni“ gali savo nuožiūra atšaukti Business Partner, kuris buvo neveiklus dvylikos mėnesių 

laikotarpį. Tačiau toks Business Partner gali vėliau vėl bet kada prašyti būti užregistruotas į 

bet kurią poziciją. Tai niekaip nepaveiks Business Partner globojamos organizacijos ir ji 

nebus perkelta kartu su Business Partner. Šiose Taisyklėse neveikliu Business Partner 

laikomas bet kuris Business Partner, kuris nepadarė jokio pirkimo (išskyrus automatinį metinį 

atnaujinimą) dvylika mėnesių iš eilės. 

Ši Taisyklė netaikoma bet kuriam „Kyäni“ Business Partneri, kurio Business Partner sutartį 

Bendrovė nutraukė dėl priežasties. Bet kurio tokio Business Partner pakartotinę registraciją 

turi patvirtinti „Kyäni“ generalinis direktorius. 

12.  TEISĖ KEISTI 

„Kyäni“ pasilieka teisę bet kuriuo metu ir dėl bet kurios priežasties vien savo nuožiūra keisti 

visuotinę „Kyäni“ atlyginimų schemą, Business Partner sutartį ir šias Taisykles ir procedūras. 

13.  „KYÄNI“ TEISĖ NUTRAUKTI SUTARTĮ 

Nepaisant pirmiau minėtų sąlygų, „Kyäni“ pasilieka teisę panaikinti arba atšaukti bet kurio 

Business Partner sutartį be priežasties, su arba be išankstinio perspėjimo Business Partneri, 

kai aplinkybės to reikalauja. Bet koks toks nutraukimas arba atšaukimas įsigalioja nedelsiant, 

jei Business Partner el. adresu arba pašto adresu siunčiamame pranešime nenurodyta kitaip. 

14.  ĮVAIRIOS SĄLYGOS 

a. Vėlavimas. „Kyäni“ nebus laikoma atsakinga už vėlavimą ar savo įsipareigojimų nevykdymą, 

kai dėl jai nepavaldžių aplinkybių toks vykdymas tampa komerciškai nepraktiškas. Tai apima, 

bet  neapsiriboja streikais, kliūtimis vykdyti darbus, maištais, karu, gaisru, mirtimi, gamtos 

jėgomis, civilinio nepaklusnumo veiksmais, prekių trūkumu, teismo sutrikimais ir vyriausybės 

nutarimais, sprendimais ar potvarkias. 

 

b. Taisyklių ir nuostatų atskyrimas. Jei bet kuris kompetentingos jurisdikcijos teismas 

pripažintų, kad bet kuri šios Sutarties nuostata, kokia yra arba kokia gali būti po galimo 

pakitimo ateityje, yra negaliojanti arba neįgyvendinama dėl bet kurios priežasties, bus atskirta 

tik negaliojanti nuostatos dalis, o likusi Sutarties dalis lieka pilnutiniai galioti. 

 

c. Reikalavimų atsisakymas. „Kyäni“ niekada neatsisako savo teisės reikalauti ir versti 

Business Partners laikytis Sutarties sąlygų ir jų veiklą reguliuojančių teisės aktų. „Kyäni“ 

vėluojant arba nesiimant priemonių pasinaudoti bet kokia šios Sutarties teikiama teise arba 

pareikalauti iš Business Partner griežtai laikytis bet kurių Sutarties sąlygų arba vykdyti 
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įsipareigojimus, tai nebus suprantama kaip „Kyäni“ teisės atsisakymas reikalauti griežtai 

laikytis sutarties sąlygų. „Kyäni“ teisės atsisakymas turi būti raštiškas ir pasirašytas įgalioto 

Bendrovės pareigūno. Jei „Kyäni“ atleido Business Partneri konkretų nusižengimą arba 

atsisakė reikalauti iš Business Partner vykdyti bet kurią konkrečią Business Partner sutarties 

arba šių Taisyklių ir procedūrų nuostatą, tai nesumenkins ir nepaveiks „Kyäni“ teisių kito 

nusižengimo atveju ir nepaveiks bet kurio kito Business Partner teisių ar pareigų. „Kyäni“ 

vėluojant arba nesiimant priemonių pasinaudoti savo teisėmis Business Partner pažeidimo 

atveju, tai nebus suprantama kaip tęstinis teisių atsisakymas ir tai nesumenkins ir nepaveiks 

„Kyäni“ teisių šio ar kito nusižengimo atveju. 

Business Partner pretenzija arba ieškinys „Kyäni“ neatims „Kyäni“ teisės reikalauti ir versti 

laikytis šios Sutarties ir šių Taisyklių ir procedūrų sąlygų. 


