
Regulamin sprzedaży doładowań voip 

1. Sprzedawcą doładowań jest firma Daisanki LLC z siedzibą w Newarku (19711-3258)  

113 Barksdale Professional Center. 

2. Usługobiorcą jest każdy użytkownik dokonujący zakupu doładowania loginu konta voip za pośrednictwem serwisu 

www.online.doladujvoip.com 

3. Celem serwisu jest umożliwienie wygodnych doładowań kont w usługach umożliwiających tanie połączenia do Polski. 

4. Usługobiorcą może zostać wyłącznie użytkownik mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w jednym z następujących 

krajów: Argentina, El Salvador, Panama, Australia, Georgia, Peru, Bahrain, Hong Kong, Puerto Rico, Brazil, Israel, South 

Africa, Canada, Japan, Switzerland, Chile, Mexico, United States, China, New Zealand. 

5. Usługa zasileń VoIP dostępna jest dla kont prepaid w następujących usługach: 12Voip, ActionVoip, BestVoipReselling, 

BrowserCalls, BudgetVoipCall, Call2India, CallEasy, CallPirates, CallingCardBuster, CallingCredit, CheapBuzzer, 

CheapVoip, CheapVoipCall, CosmoVoip, DialCheap, DialNow,  DiscountCalling, DiscountVoip.co.uk, EasyVoip, FreeCall, 

FreeVoipDeal, Frynga, GlobalFreeCall, InterVoip, InternetCalls, Jumblo, JustVoip, LowRateVoip, MexicoBarato, 

MyVoipTraffic, NairaCalls, NetAppel.fr, Nonoh.net, OneVoip, PanggilanMalaysia, PennyConnect, PinoyDialer, PoivY, 

PowerVoip, RebVoice, Rynga, SipDiscount, SipTraffic, SmartVoip, SmsDiscount, SmsListo, StuntCalls, Telbo, 

VoiceTrading, VoipBlast, VoipBlazer, VoipBuster, VoipBusterPro, VoipCaptain, VoipCheap, VoipCheap.co.uk, VoipChief, 

VoipDiscount, VoipGain, VoipJumper, VoipMove, VoipPro, VoipRaider, VoipSmash, VoipStunt, VoipWise, VoipYo, 

VoipZoom, WebCallDirect. 

6. Środki z doładowania mogą być wykorzystane na połączenia telefoniczne za pośrednictwem numerów dostępowych w 

następujących krajach: 

Argentina +541166322099 El Salvador +50321133142 Panama +5078365354 

Australia +61390087843 Georgia +99532473816 Peru +5117086763 

Bahrain +97316199380 Hong Kong +85258080541 Puerto Rico +17873957380 

Brazil +551139571863 Israel +97237219290 South Africa +27105002395 

Canada +16478001252 Japan +81345789462 Switzerland +41315261522 

Chile +56228973429 Mexico +525511689972 United States +16469150146 

China +864006767950 New Zealand +6449747509 
  

7. Środki z doładowania mogą być wykorzystane do połączeń za pośrednictwem klienta sip (aplikacja lub bramka voip).  

8. Sprzedawca udostępnia w języku angielskim, za pośrednictwem strony www.bestvoipguide.com instrukcję samodzielnej 

konfiguracji popularnych komunikatorów i bramek voip i nie zapewnia usługi konfiguracji w siedzibie klienta. 

9. Sprzedawca zapewnia obsługę w języku polskim. 

10. Sprzedawca zobowiązuje się doładować konto w ciągu 20 minut od zaksięgowania wpłaty. 

11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Użytkownika błędnego loginu lub adresu email podczas 

składania zamówienia. 

12. W przypadku braku doładowania w ciągu 20 minut od zaksięgowania wpłaty, reklamację należy przesłać na adres 

kontakt@doladujvoip.com wraz z załączonym otwierdzeniem wpłaty oraz z podaniem numeru zamówienia i loginu. 

13. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w następny dzień roboczy od zgłoszenia. 

14. Usługobiorca zobowiązany jest do przekazania wyłącznie prawdziwych i aktualnych danych i ponosi odpowiedzialność za 

przekazanie danych nieprawdziwych. 

15. Sprzedawca oświadcza, że będzie przetwarzać dane wyłącznie w celu obsługi zamówienia lub ze względu na konieczność 

zabezpieczenia się przed ewentualnymi przyszłymi roszczeniami.  

16. Sprzedawca oświadcza, że jako administrator danych zapewni pełne bezpieczeństwo danych. Dane nie będą udostępniane 

innym podmiotom, za wyjątkiem sytuacji wymaganych obowiązującym prawem. 

17. Korzystanie z usługi oznacza akceptację Regulaminu sprzedaży doładowań. 


