1. Licenta si Teritoriul.
Nume Prenume (“autorul”) acorda si atribuie Cos Enterprises Inc. (denumita in continuare "editura" sau
"Cybercay") dreptul neexclusiv, pe perioada nelimitata, valabil pentru toate tarile si teritorile lumii de a
publica digital, distribui, promova si vinde ("publica"), precum si de a acorda licente altor entitati sa faca
acest lucru, opera scrisa ("cartea") identificata cu titlul:
"Titlu" de Autor
si atasata acestui accord. Deoarece licenta de fata a Cybercay este non-exclusiva, autorul este liber de a
publica, licentia, promova si vinde textul operei lui in alta parte, atat timp cat autorul nu incalca alte
licente, acorduri sau legi in vigoare.
2.Publicarea.
2a. Publicarea cartii "asa cum este". Cybercay va publica lucrarea autorului asa cum este trimisa de el,
fara corecturi sau modificari. Anumite modificari pot aparea din cauza conversiei de fisiere sau
designului. Cybercay nu garanteaza pastrarea exacta a formatarii de pe suportul de hartie a cartii, in
cazul in care aceasta exista.
2b. Publicarea operei este optiunea exclusiva a Cybercay. Cybercay poate decide sa nu publice lucrarile
autorului sau poate decide sa intrerupa publicarea operei autorului din cauza oricarui motiv sau chiar si
fara motiv, si fara obligativitatea de a comunica un motiv.
2c. Incetarea publicarii unei carti. Cybercay va publica opera pana cand Autorul decide sa intrerupa acest
lucru. Autorul poate notifica Cybercay in scris sau prin e-mail pentru a scoate cartea de la publicare.
Dupa primirea acestei comunicari, Cybercay va elimina opera de pe "Raftul cu Carti" in cinci zile
lucratoare. Intreruperea publicarii prin rafturile de vanzare cu amanuntul ale partenerilor poate dura
mai multe saptamani. Cybercay va face tot posibilul pentru a asista autorul sa aiba operele indepartate,
si pentru a se asigura ca autorul va primi plata integrala pentru vanzarile care pot aparea dupa primirea
notificarii de incetare a publicarii.
2d. Distributia prin canalele de vanzare cu amanuntul. Cybercay va distribui cartea prin retaileri online.
Intentia noastra este de a ajuta fiecare autor Cybercay sa aiba o distributie cat mai larga a cartii.
Cybercay isi rezerva dreptul de a opri distributia operelor pentru orice motiv.
2e. Cybercay va distribui cartea la un pret de vanzare de 0.99 USD/exemplar.
3. Incalcarea acordului.
3a. Eliminarea operelor contrafacute sau defaimatoare. Cybercay ia foarte serios in considerare orice
notificare de incalcare a drepturilor de autor si poate lua masuri imediate pe baza notificarii primite de
la un tert care pretinde a fi parte vatamata, daca aceasta notificare indeplineste conditiile acceptate
international sau conform legilor SUA. In general, la primirea unei notificari in scris de la o parte
vatamata (sau cineva pretinzand a fi agentul, editorul, avocatul sau cesionarul unei parti vatamate),
Cybercay va scoate de la vanzare opera incriminata si isi rezerva dreptul de a elimina de pe site orice si
toate informatiile despre autor precum si alte opere ale autorului.

3b. Incalcarea de catre altii ale drepturilor de autor legitime ale autorului ce publica prin Cybercay. In
cazul in care un titular de drepturi de autor afla ca un tert ii incalca aceste drepturi prin piratarea sau
distribuirea ilegala a unei carti pubilcate de Cybercay, autorul va informa Cybercay despre acest lucru; cu
toate acestea, este responsabilitatea autorului de a solicita despagubiri sau a intreprinde orice actiune
legala si/sau comerciala impotriva tertului. In acelasi timp Cybercay va scoate opera incriminata de la
vanzare conform sectiunii 3a de mai sus pana la rezolvarea litigiului.
3c. Asigurari privind drepturile si alte aspecte legale. Inainte de a trimite spre publicare prin Cybercay
orice carte, este responsabilitatea autorului de a obtine permisiunea si/sau licenta de la orice tert
pentru a utiliza opera sau parte din opera acestuia (text, imagini, etc.).
4. Drepturile de autor.
4a.Drepturile de autor asupra operei apartin autorului. Autorul este singurul responsabil pentru
depunerea cererii de inregistrare a drepturile de autor si/sau orice alta proprietate intelectuala la
organismul guvernamental adecvat. Prin exprimarea acordului de publicare, autorul declara ca:
- este singurul autor al cartii;
- este unicul detinator legal al drepturilor de autor asupra textului integral al cartii;
- nu si-a cesionat, gajat, sau grevat aceste drepturi sau nu au intrat in nici un acord care ar putea intra in
conflict cu drepturile acordate Cybercay;
- are dreptul deplin, puterea, si autoritatea de a intra in acest acord si de a acorda drepturile mentionate
aici.
De asemenea, autorul garanteaza ca opera nu contine materiale care:
- incalca dreptul la intimitate, sunt calomniatoare sau incalca orice alt drept personal sau alt drept de
orice fel al vreunei persoane sau entitate;
- ar incalca orice contracte sau ar dezvalui orice informatie care este subiectul unor contracte de
confidentialitate;
- sunt copii pirat sau ar reprezenta o incalcare a oricarui drept de autor, marca comerciala sau alt drept
de proprietate;
- incalca legile de stat si/sau federale;
- sustin opinii pline de ura, discriminatorii, rasiste sau promoveaza violenta impotriva unor alte
persoane;
- promoveaza activitati ilegale
5. Redevente. Atat timp cat dreptul de autor este in vigoare, nu exista notificari de incalcare a acestuia
si Cybercay colecteaza venituri din distributia cartii, autorul va avea dreptul la urmatoarele:
5a. Rata de redevente. Cybercay va plati autorului 85% din veniturile nete generate din vanzarea cartii.
Cybercay va detalia autorului sursele de venit si sumele primite din vanzari. Comerciantii cu amanuntul
pot modifica comisioanele din vanzari in orice moment, cu sau fara notificare prealabila. Prin "Venituri
nete" se intelege pretul de vanzare incasat de Cybercay mai putin taxele de procesare a platilor, taxe de
afiliere, reduceri retailer, costurile datorate tranzactiilor eronate sau frauduloase, card de credit chargebacks si taxe asociate. Prin urmare, 85% din veniturile nete poate sau nu sa fie egal cu 85% din pretul de
vanzare. Taxele de procesare a platilor, de exemplu, pot fi responsabile pentru un procent considerabil
din pretul de lista a cartilor cu pret mic, deoarece acestea includ un minim nominal per tranzactie, tarif
incasat de la Cybercay de catre procesatorul nostru de plati PayPal. De exemplu, in cazul in care taxa pe

tranzactie perceputa de catre procesorul de plata este de 0.35 dolari, si pretul unei carti este de 1,00
dolar, venitul net este de 0.65 dolari.
5b. Copii gratuite. Autorul poate distribui copii gratuite ale fisierelor generate de Cybercay in scopuri
personale si/sau pentru promovare. Cu toate acestea, fisierele Cybercay nu pot fi distribuite prin
intermediul (fara a se limita la) serviciilor de file sharing, bloguri, site-uri web sau alti retaileri.
5c. Drepturile de promovare. Cybercay va avea dreptul de a distribui mostre ale operei, in orice forma
de mass-media, inclusiv mass-media tiparite, in scopul de a promova autorul, opera autorului si/sau
serviciile Cybercay. Aceste mostre vor fi marcate corespunzator ca fiind gratuite, non-comerciale,
neduplicabile si protejate.
5d. Drepturi de cautare pentru motoare de cautare. Cybercay va avea dreptul de a atrage si dirija trafic
web catre opera autorului sau catre site-ul Cybercay prin serviciile motoarelor de cautare, prin link-uri
hipertext crawlable, si/sau acorduri cu parti terte care fac cautari in anumite portiuni ale cartii.
5e. Alte drepturi subsidiare. Cybercay va publica doar versiuni electronice ale cartii si nu pastreaza alte
drepturi subsidiare, in afara de cele mentionate mai sus, inclusiv referitor la editiile tiparite, hardcover
sau paperback, editii audio, editii multimedia, editii de teatru, a drepturilor mass-media, altele decat
cele referitoare la versiunea electronica distribuita pe site-ul nostru.
5f.Cybercay va face plati catre autor trimestrial, in aproximativ 40 de zile de la incheierea fiecarui
trimestru calendaristic. Metoda de plata este prin intermediul PayPal sau prin virament bancar. Autorul
este responsabil pentru trimiterea informatiilor necesare efectuarii platilor (contul bancar, etc.) Plata
minima va fi de 50 dolari (USD); daca in cursul unui trimestru veniturile ce revin autorului nu depasesc
50 de USD, acestea vor fi reportate pentru trimestrul viitor.
5g. Retinere la sursa: Statele Unite ale Americii prin Serviciul de Venituri Interne (IRS), impune Cybercay
sa retina la sursa impozitele din veniturile nete. Pentru autorii din afara Statelor Unite, rata de retinere
la sursa este de 30% (15% daca autorul este inregistrat cu SSN sau ITIN la IRS). In afara de aceasta
retinere la sursa impusa de guvernul SUA, autorul este singurul responsabil pentru orice alta obligatie
fiscala sau de raportare, in fata oricarui alt organism guvernamental.
6. Legea aplicabila. Legea care guverneaza acest acord este legea SUA, statul Delaware
Incheiat azi, data

