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O zmenu spádovej príslušnosti počas prvých 10 dní môže požiadať sponzor bez nutnosti predložiť formulár so žiadosťou o 
zmenu. Môže sa jednať o zmenu sponzora alebo umiestnenia. Aby bolo možné túto zmenu vykonať, sponzor musí 
zákazníckemu servisu spoločnosti Kyäni odoslať email o preradenie evidencie.

Po uplynutí 10 dní a v dobe do 30 dní od registrácie je možné využiť formulár na zmenu spádovej príslušnosti na                     
1 bezplatnú zmenu sponzora alebo umiestnenia. Zmeny musia byť predložené na kompletne vyplnenom formulári pre 
zmenu spádovej príslušnosti, ktorý bude podpísaný obchodným partnerom/zákazníkom, ktorý žiada o premiestnenie, 
súčasným obchodným partnerom nadradeným v hierarchii a novým obchodným partnerom nadradeným v hierarchii. 
Použite polia v jednotlivých častiach formulára a popíšte zmenu pre ďalšie vysvetlenie. Zmenu budú okrem toho musieť 
schváliť všetci obchodní partneri, ktorých sa to týka, pričom spoločnosť Kyäni osloví každého obchodného partnera, ktorý 
musí zmenu schváliť. Ak niektorý z požadovaných, v hierarchii nadradených obchodných partnerov nebude súhlasiť, zmena 
nebude vykonaná.

Uistite sa, že ste zmenu uviedli do správnej časti. Ak žiadate o zmenu sponzora, vyplňte údaje v hornej časti označenej ako 
„Zmena sponzora“. Ak žiadate o zmenu umiestnenia, vyplňte údaje v spodnej časti označenej ako „Zmena umiestnenia“. Ak 
žiadate o zmenu sponzora aj o zmenu umiestnenia, musíte vyplniť obidve časti.

Nezabudnite, že nadradený obchodný partner v rámci vetvy organizácie, kde o zmenu žiadate, je osobou, ktorá sa musí 
podpísať ako súčasná nadradená osoba v hierarchii. Napríklad, ak by existoval obchodný partner menom Ján Dubnička 
(id.č. 100) s nadradeným sponzorom Janou Sušienkovou (id.č. 80) a nadradeným obchodným partnerom v hierarchii Jánom 
Anderom (id.č. 90), a Ján Dubnička (id.č. 100) by požadoval o zmenu umiestnenia, potom by formulár musel podpísať Ján 
Ander (id.č. 90). Ak by šlo o zmenu sponzora obchodného partnera Jána Dubničku (id.č. 100), potom by formulár musela 
podpísať obchodná partnerka Jana Sušienková (id.č. 80).

Po uplynutí lehoty 30 dní nie sú povolené žiadne zmeny spádovej príslušnosti.

Upozorňujeme Vás, že všetky body spojené so Zmenou Genealógie sa nezapočítavajú pri bónusoch a promócii pre 
nových hierarchicky nadriadených Obchodných Partnerov (napr. Bonus Rýchleho Začiatku, Program Auta Snov).




