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ZMĚNA GENEALOGIE 
 

INFORMACE O ZMĚNĚ GENEALOGIE 
Obchodní Partner požadující změnu ID Podpis 

Přemísťovaný Obchodní Partner ID Podpis 

Datum podání 

 

ZMĚNA SPONZORA 
Aktuální vzestupná sponzorská linie ID Podpis 

Nová vzestupná sponzorská linie ID Podpis 

Předtím Potom 

  

ZMĚNA POZICE 
Aktuální pozice ve vzestupné linii ID Podpis 

Nová poziceve vzestupné linii ID Podpis 

Předtím Potom 

  

Odešlete změny e-mailem na: cs.eur@kyani.com

mailto:cs.eur@kyani.com
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POKYNY TÝKAJÍCÍ SE ZMĚNY 
GENEALOGIE 

 
U žádostí o změny genealogie může sponzor během prvních 10 dnů požádat o provedení změny bez 

formuláře. Může jít o změnu sponzorství, nebo pozice. Za účelem provedení této změny musí 

sponzor s použitím e-mailové adresy uvedené v záznamech společnosti Kyäni zaslat e-mail 

zákaznickému servisu. 

 
Po uplynutí 10 dní, ale před vypršením 30denní lhůty lze zdarma provést 1 změnu sponzora, či 

pozice s použitím formuláře pro změnu genealogie. Tyto změny musí být předloženy s plně 

vyplněným formulářem pro změnu genealogie podepsaným přemísťovaným Obchodním 

Partnerem/Zákazníkem, stávajícím Obchodním Partnerem ve vzestupné linii a novým Obchodním 

Partnerem ve vzestupné linii. Pomocí polí nacházejících se v každé sekci nakreslete změnu tak, aby 

byla snáze pochopitelná. Navíc VŠICHNI dotčení Obchodní Partneři budou muset změnu schválit, 

přičemž společnost Kyäni bude všechny Obchodní Partnery, jejichž schválení je vyžadováno, 

kontaktovat. Pokud jakýkoli z Obchodních Partnerů ve vzestupné linii, jejichž souhlas je vyžadován, 

nebude souhlasit, změna provedena nebude. 

 
Ujistěte se, že jste změnu zapsali do správné sekce. Pokud chcete provést změnu sponzora, vyplňte 

informace v horní sekci označené „Změna sponzora“. Pokud chcete provést změnu umístění, 

vyplňte informace v dolní sekci označené „Změna pozice“. Pokud chcete provést změnu sponzora i 

změnu pozice, pak musíte vyplnit obě sekce. 

 
Vezměte na vědomí, že Obchodní Partner ve vzestupné linii v genealogickém stromu, v němž je 

změna prováděna, je osoba, která se musí podepsat jako stávající Obchodní Partner ve vzestupné 

linii. Pokud vezmeme jako příklad Obchodního Partnera Jana Nováka (ID 100), jehož sponzorem ve 

vzestupné linii je Petra Bílá (ID 80) a v jehož vzestupné linii je umístěn Jiří Tichý (ID 90) a je 

požadováno, aby byl Jan Novák (ID 100) přesunut, pak musí formulář podepsat Jiří Tichý (ID 90). 

Pokud byste chtěli přesunout sponzorství Obchodního Partnera Jana Nováka (ID 100), pak by 

formulář musela podepsat Obchodní Partnerka Petra Bílá (ID 80). 

 
Po uplynutí 30 dnů nejsou povoleny žádné změny genealogie. 

 
Vezměte prosím na vědomí, že jakékoli objemy, jichž se přemístění v rámci změny genealogie 

týká, nebudou novým Obchodním Partnerům ve vzestupné linii u určitých bonusů a promo akcí 

(např. rychlý start, program Kyäni pro získání auta) započítány. 


