
Dane identyfikujące firmę:  

Argentyna Limited Sp. z o.o. ul. Słonki 20, 02-814 Warszawa   

NIP: 5210126514,  REGON: 002196243  KRS: 0000604219  

Dane kontaktowe: 

Adres e-mail: biuro@argentynalimited.pl  

Telefon: (22) 847-65-34 lub (22) 847-63-71 (w godz. 9-18  od poniedziałku do piątku). 

Adres do reklamacji: 

Argentyna Limited – Magazyn Borowina,  

Borowina, ul. Zaleśna 63, 05-520 Konstancin-Jeziorna 

Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad: 

Sprzedawca niniejszym oświadcza, że ciąży na nim ustawowy obowiązek dostarczenia 

produktu będącego przedmiotem zamówienia bez wad fizycznych lub prawnych. 

Tryb reklamacji: 

W wypadku gdy towar ma wadę, konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta 

może żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy sprzedaży, wymiany towaru na 

pozbawiony wad albo jego naprawy.  

 

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed 

upływem dwóch lat od wydania towaru konsumentowi lub przedsiębiorcy z uprawnieniami 

konsumenta. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia 

się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu 

określonego w zdaniu poprzednim.  

 

Konsument lub przedsiębiorca z uprawnieniami konsumenta, który wykonuje uprawnienia z 

tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy, na jego koszt.  

Sprzedawca ustosunkuje się do roszczenia konsumenta w terminie 14 dni. 

Sprzedawca umożliwia Klientowi będącemu Konsumentem, skorzystanie z pozasądowego 

rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy 

jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 

Warszawa, http://www.wiih.org.pl. 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. 

Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z 

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do 

tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów 

uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności 

rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista 

jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 

Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest 

platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i 

przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). 
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