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Zmiany od 01.03.2022 

 

Załącznik nr 4 
 

Załącznik nr 4. Opłaty i prowizje 

(…) 

 

Część II. Opłaty podstawowe za wystawienie Towarów 

 

(...) 

 
D. Lista Kategorii w których opłata podstawowa jest uzależniona od ceny początkowej [1] Towaru 

(dotyczy wszystkich Ofert z wyjątkiem oznaczonych parametrem stan „Nowy”): 

 
"Opony i felgi": 

Cena początkowa Opłata podstawowa 

do 100zł 0,10 zł / 10 dni 

od 100,01 zł do 500 zł 0,30 zł / 10 dni 

powyżej 500 zł 0,60 zł / 10 dni 

 

"Części samochodowe", "Części do maszyn i innych pojazdów", "Części i akcesoria wyposażenie 

motocyklowe", "Opony i felgi", "Chemia", "Wyposażenie i akcesoria samochodowe (z wyłączeniem 

podkategorii "Elektronika samochodowa"): 

Cena początkowa Opłata podstawowa 

do 100zł 0,10 0,20 zł / 10 dni 

od 100,01 zł do 500 zł 0,30 0,40 zł / 10 dni 

od 500,01 zł do 1000 zł 0,60 zł / 10 dni 
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powyżej 1000 zł 1,00 zł / 10 dni 

 

Część III. Prowizje od sprzedaży dla Kont Firma 

 

(...) 

 

3. Minimalna wartość jednorazowo naliczonej prowizji za każdą sztukę wynosi 0,25 PLN. zależy od 

kategorii i wynosi: 

 

"Budownictwo i Akcesoria", "Wyposażenie", "Artykuły szkolne", "Karmienie dziecka", 

"Okazje, przyjęcia", "Biuro i Reklama", "Przemysł", "Rękodzieło", "Kolekcje", "Sporty 

wodne", "Wędkarstwo", "Artykuły dla zwierząt", "Produkty spożywcze", "Manicure i 

pedicure", "Higiena osobista", "Materiały higieniczne i opatrunkowe", "Specjalistyczny 

sprzęt medyczny", "Wyposażenie szpitali i gabinetów" 

0,30 zł 

"Narzędzia", "Ogród", "Oświetlenie", "Akcesoria dla mamy i dziecka", "Zabawki", 

"Zdrowie i higiena", "RTV i AGD", "Sprzęt estradowy, studyjny i DJ-ski", "Antyki i Sztuka", 

"Książki i Komiksy", "Odzież, Obuwie, Dodatki", "Chemia", "Części do maszyn i innych 

pojazdów", "Narzędzia i sprzęt warsztatowy", "Wyposażenie i akcesoria 

samochodowe", "Bieganie", "Rowery i akcesoria", "Sporty ekstremalne", "Sporty 

towarzyskie i rekreacja", "Utrzymanie czystości", "Makijaż", "Pielęgnacja", 

"Profesjonalne wyposażenie salonów", "Higiena jamy ustnej", "Pozostałe", 

"Telemedycyna (Vouchery)", "Urządzenia medyczne", "Zdrowie, medycyna" 

0,50 zł 

"Meble", "Foteliki samochodowe", "Obuwie" w podkategorii “Dziecko”, "Odzież” w 

podkategorii “Dziecko”, "Pokój dziecięcy", "Rowery i pojazdy", "Wózki", "Zabawki 

ogrodowe", "Fotografia", "Komputery", "Konsole i automaty", "Telefony i Akcesoria", 

"Kursy online", "Usługi", "Produkty inwestycyjne", "Filmy", "Gadżety", "Gry", 

"Instrumenty", "Kody i doładowania", "Muzyka", "Biżuteria i Zegarki", "Części i 

wyposażenie motocyklowe", "Części samochodowe", "Opony i felgi", "Elektronika 

sportowa", "Militaria", "Siłownia i fitness", "Skating, slackline", "Sporty drużynowe", 

"Sporty walki", "Sporty zimowe", "Tenis i pokrewne", "Turystyka", "Perfumy i wody", 

"Dermokosmetyki", "Erotyka", "Korekcja wzroku", "Leki bez recepty", "Medycyna 

naturalna", "Sprzęt urządzenia do masażu", "Sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny", 

"Suplementy diety", "Zdrowie" 

1,00 zł 

 

(...) 

 

5. Prowizje od sprzedaży pobierane są na zasadach opisanych poniżej: 

"Antyki i Sztuka" (z wyłączeniem podkategorii poniżej) 10% nie więcej niż 90 200 zł 
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"Antyki i Sztuka" (wszystkie podkategorie “Pozostałe”) 15% 17% nie więcej niż 90 200 zł 

"Artykuły dla zwierząt" (wszystkie podkategorie “Pozostałe”) 15% 17% 

"Biuro i Reklama" (wszystkie podkategorie “Pozostałe”) 15% 17% 

"Biuro i reklama" (podkategoria "Filtry prywatyzujące", 

Pakowanie i wysyłka") 
10,5% 

"Biżuteria i Zegarki" (z wyłączeniem podkategorii poniżej) wysokość prowizji zależy od ceny 

końcowej: do 200 100 zł: 12% 13%, 

powyżej 200 100 zł: 24 13 zł + 8% 6% od 

nadwyżki ponad 200 100 zł 

"Biżuteria i Zegarki" (wszystkie podkategorie “Pozostałe”) 15% 17% 

"Dom i ogród" (wszystkie podkategorie “Pozostałe”) 15% 17% 

"Dom i ogród" (podkategoria "Ozdoby świąteczne i 

okolicznościowe") 
14% 

"Dom i ogród" (podkategoria "Szkatułki i kuferki") 13% 

"Dom i ogród" (podkategoria "Wyposażenie" z wyłączeniem 

podkategorii „Inteligentny Dom”, "Dywany i dywaniki", 

"Ozdoby świąteczne i okolicznościowe", "Szkatułki i kuferki", 

"Przybory Kuchenne", "Zastawa Stołowa") 

12,5% 

"Dom i ogród" (podkategoria "Zastawa Stołowa" w 

podkategorii “Wyposażenie”) 
11,5% 

"Dom i ogród" (podkategoria "Dywany i dywaniki", "Przybory 

Kuchenne" z wyłączeniem podkategorii "Termosy i kubki 

termiczne" oraz "Butelki, bidony i lunchboxy", podkategoria 

"Zastawa Stołowa" w podkategorii “Wyposażenie”) 

11% 

"Dom i ogród" (podkategoria "Oświetlenie", podkategoria 

“Oświetlenie” w ramach kategorii “Ogród”) 
11,5% 12% 

"Dom i ogród" (podkategoria "Meble") 10,5% nie więcej niż 200 zł 

"Dom i ogród" (podkategoria "Kotły i piece" w ramach 

podkategorii "Budownictwo i akcesoria") 
Wysokość prowizji zależy od ceny 

końcowej: do 1000 zł wynosi 12%, 

1000,01 zł do 2000 zł wynosi 120zł + 4% 

5% od nadwyżki ponad 1000 zł, 

powyżej 2000 zł wynosi 160 170 zł + 2% 

3% od nadwyżki ponad 2000 zł 
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"Dom i ogród" (podkategoria "Drzwi") 10% 

"Dom i ogród" (podkategoria "Meble ogrodowe") 9,5% 

"Dom i ogród" (podkategoria "Meble ogrodowe", "Fotele 

gamingowe", "Odzież ochronna i robocza" z wyłączeniem 

podkategorii “Odzież” i “Obuwie”) 

9% 

"Dom i ogród" (podkategoria "Odzież ochronna i robocza" z 

wyłączeniem podkategorii “Odzież” i “Obuwie”, podkategoria 

"Balustrady", “Bojlery”, "Dachy", “Elektryka i akcesoria”, 

"Gwoździe, wkręty, śruby, kołki", “Hydraulika i akcesoria”, 

"Kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne", 

"Nagrzewnice", "Pompy i filtry", "Ogrzewanie podłogowe", 

"Opał",  "Przewody grzejne", "Rozdzielacze", podkategoria 

"Drzwiczki rewizyjne", "Kanały, kształtki, przewody", 

"Wentylatory" w ramach podkategorii "Klimatyzacja i 

wentylacja", podkategoria "Drewno kominkowe", "Piece 

wolnostojące", "Systemy kominowe" w ramach podkategorii 

“Kominki i akcesoria”) 

9% 

"Dom i ogród" (podkategoria "Elementy wykonawcze" w 

ramach kategorii "Inteligentny dom") 
Wysokość prowizji zależy od ceny 

końcowej: do 100 zł: 9%, powyżej 100 

zł: 9 zł + 7% od nadwyżki ponad 100 zł 

"Dom i ogród" (podkategoria "Budownictwo i akcesoria" z 

wyłączeniem podkategorii "Balustrady", "Dachy", "Drzwi", 

“Elektryka i akcesoria”,  "Gwoździe, wkręty, śruby, kołki", 

“Hydraulika i akcesoria”, "Ogrodzenia i bramy", “Okna i 

parapety", "Ściany i elewacje", "Alarmy", "Odkurzacze 

centralne", "Kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne”, 

„Kotły i piece", “Bojlery”, "Nagrzewnice", "Pompy i filtry", 

"Ogrzewanie podłogowe", "Opał",  "Przewody grzejne", 

"Rozdzielacze", "Drewno kominkowe", "Piece wolnostojące", 

"Systemy kominowe") 

8,5% 

"Dom i ogród" (podkategoria "Budownictwo i akcesoria" z 

wyłączeniem podkategorii "Ogrodzenia i bramy", “Okna i 

parapety", "Ściany i elewacje", "Alarmy", "Odkurzacze 

centralne", "Zagęszczarki", "Kolektory słoneczne i panele 

fotowoltaiczne”, „Kotły i piece", podkategoria "Narzędzia 

hydrauliczne" w ramach podkategorii "Narzędzia") 

8% 

"Dom i ogród" (podkategoria “Piły” w ramach kategorii 

“Narzędzia ogrodnicze”, podkategoria “Narzędzia” z 

wyłączeniem podkategorii wymienionych wyżej oraz poniżej, 

Wysokość prowizji zależy od ceny 

końcowej: do 100 zł: 7%, powyżej 100 

zł: 7 zł + 6% od nadwyżki ponad 100 zł 
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podkategoria "Inteligentny dom" z wyłączeniem 

podkategorii "Elementy wykonawcze", podkategoria 

"Baseny", "Jacuzzi", "Glebogryzarki", "Kosiarki", "Kosy i 

podkaszarki", "Odkurzacze i dmuchawy", "Odśnieżarki", 

"Rozdrabniacze", "Wertykulatory i aeratory", “Domki dla 

dzieci”, "Domki", "Grille węglowe", "Grille gazowe", "Grille 

elektryczne", "Paleniska ogrodowe", "Odkurzacze 

centralne", "Alarmy") 

"Dziecko" (wszystkie podkategorie “Pozostałe”) 15% 17% 

"Dziecko" (podkategoria “Okazje, przyjęcia”) 13% 15% 

"Dziecko" (podkategoria "Odzież" z wyłączeniem 

podkategorii "Odzież niemowlęca") 
wysokość prowizji zależy od ceny 

końcowej: do 80 zł: 12% 13%, powyżej 

80 zł: 9,60 10,40 zł + 8% od nadwyżki 

ponad 80 zł 

"Dziecko" (podkategoria "Plecaki przedszkolne", "Plecaki 

szkolne", "Torby szkolne", "Torebki dziecięce", "Tornistry” w 

ramach kategorii "Artykuły szkolne") 

10,5% 

"Dziecko" (podkategoria "Zabawki ogrodowe") 9,5% 

"Filmy" (wszystkie podkategorie “Pozostałe”) 15% 17% 

“Fotografia” (wszystkie podkategorie “Pozostałe”) 15% 17% 

"Gry" (wszystkie podkategorie “Pozostałe”) 15% 17% 

"Instrumenty" (wszystkie podkategorie “Pozostałe”) 15% 17% 

"Kody i doładowania" (wszystkie podkategorie “Pozostałe”) 15% 17% 

"Kolekcje"(z wyłączeniem podkategorii poniżej) 9% nie więcej niż 90 200 zł 

"Kolekcje" (wszystkie podkategorie “Pozostałe”) 15% 17% nie więcej niż 90 200 zł 

Dotyczy wszystkich ofert z wyjątkiem 

Licytacji od 1zł bez ceny minimalnej w 

kategorii "Numizmatyka" 

"Kolekcje"(podkategoria "Numizmatyka") Licytacje od 1zł bez ceny minimalnej: 

6% nie więcej niż 80 200 zł 

“Komputery” (wszystkie podkategorie “Pozostałe”) 15% 17% 

"Komputery" (podkategoria "Laptopy", "Komputery 

stacjonarne") 
Wysokość prowizji zależy od ceny 

końcowej: do 12000 zł: wynosi 2% 3%, 
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1000,01 zł do 2000 zł wynosi 20zł + 

1,5% od nadwyżki ponad 1000 zł, 

powyżej 2000 zł: wynosi 35 60 zł + 1,5% 

od nadwyżki ponad 2000 zł 

"Konsole i automaty" (wszystkie podkategorie “Pozostałe”) 15% 17% 

"Książki i komiksy" (wszystkie podkategorie “Pozostałe”) 15% 17% 

"Kultura i Rozrywka" (podkategoria “Pozostałe” w ramach 

podkategorii "Gadżety") 
15% 17% 

"Motoryzacja" (z wyłączeniem podkategorii poniżej) 8% nie więcej niż 80 100 zł 

"Motoryzacja" (wszystkie podkategorie "Pozostałe") 15% 17% 

"Motoryzacja" (podkategoria "Obuwie" w ramach 

podkategorii "Narzędzia i sprzęt warsztatowy") 
wysokość prowizji zależy od ceny 

końcowej: do 100 zł: 12%, powyżej 100 

zł: 12 zł + 8 % od nadwyżki ponad 100 zł 

nie więcej niż 80 100 zł 

"Motoryzacja" (wszystkie podkategorie “Akcesoria” oraz 

“Akcesoria do aplikacji”, “Akcesoria montażowe”, “Akcesoria i 

oprogramowanie”, “Akcesoria do maszyn”) 

wysokość prowizji zależy od ceny 

końcowej: do 50 zł: 12%, powyżej 50 zł: 

6 zł + 8% od nadwyżki ponad 50 zł nie 

więcej niż 80 100 zł 

"Motoryzacja" (podkategoria "Narzędzia i sprzęt 

warsztatowy" z wyłączeniem podkategorii poniżej, 

podkategoria "Osprzęt i akcesoria" w ramach podkategorii 

"Opony i felgi", podkategoria “Części samochodowe”, “Części 

do maszyn i innych pojazdów” oraz “Części motocyklowe” i 

“Części do quadów” w ramach podkategorii “Części i 

wyposażenie motocyklowe”, podkategoria "Wyposażenie i 

akcesoria motocyklowe", podkategoria "Wyposażenie i 

akcesoria samochodowe" z wyłączeniem podkategorii 

"Elektronika samochodowa", "Dywaniki", "Pióra 

wycieraczek", "Pokrowce", "Żarówki") 

9,5% nie więcej niż 80 100 zł 

"Motoryzacja" (podkategoria “Części samochodowe”, “Części 

do maszyn i innych pojazdów” oraz “Części motocyklowe” i 

“Części do quadów” w ramach podkategorii “Części i 

wyposażenie motocyklowe” 

9% nie więcej niż 80 zł 

"Motoryzacja" (podkategoria "Dywaniki", "Pióra 

wycieraczek", "Pokrowce", "Żarówki" w ramach podkategorii 

wysokość prowizji zależy od ceny 

końcowej: do 50 zł: 9%, powyżej 50 zł: 
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"Wyposażenie i akcesoria samochodowe", podkategoria 

"Chemia" z wyłączeniem podkategorii "Oleje silnikowe") 
4,50 zł + 8 % od nadwyżki ponad 50 zł, 

nie więcej niż 80 100 zł 

"Motoryzacja" (podkategoria "Elektronika samochodowa") wysokość prowizji zależy od ceny 

końcowej: do 150 zł: 9%, powyżej 150 

zł: 13,50 zł + 6 % od nadwyżki ponad 

150 zł, nie więcej niż 80 100 zł 

"Motoryzacja" (podkategoria "Myjki do części" „Nagrzewnice, 

osuszacze”, "Podnośniki kolumnowe", "Podnośniki 

Nożycowe", "Podnośniki Pneumatyczne", "Piaskarki 

kabinowe" w podkategorii "Narzędzia i sprzęt warsztatowy") 

wysokość prowizji zależy od ceny 

końcowej: do 100 zł: 7% powyżej 100 zł: 

7 zł + 6% od nadwyżki ponad 100 zł nie 

więcej niż 80 100 zł 

"Motoryzacja" (podkategoria "Oleje silnikowe" w 

podkategorii "Chemia", "Kompresory" w podkategorii 

"Kompresory i akcesoria", "Odkurzacze", "Narzędzia 

elektryczne" z wyłączeniem podkategorii "Osprzęt", 

podkategoria "Narzędzia pneumatyczne" z wyłączeniem 

podkategorii "Osprzęt") 

6% nie więcej niż 80 100 zł 

"Motoryzacja" (podkategoria "Opony i felgi" z wyłączeniem 

podkategorii "Osprzęt i akcesoria") 
5% nie więcej niż 80 100 zł 

"Motoryzacja" (podkategoria "Silniki kompletne", 

"Kompletne skrzynie", "Mosty", "Dyferencjały") 
2% nie więcej niż 80 100 zł 

"Muzyka" (wszystkie podkategorie “Pozostałe”) 15% 17% 

"Odzież, Obuwie, Dodatki" (z wyłączeniem podkategorii 

poniżej) 
10% wysokość prowizji zależy od ceny 

końcowej: do 80 zł: 13%, powyżej 80 zł:  
10,40 zł + 8% od nadwyżki ponad 80 zł 

"Odzież, Obuwie, Dodatki" (wszystkie podkategorie 

“Pozostałe”) 
15% 17% 

"Odzież, Obuwie, Dodatki" (podkategoria "Ciąża i 

macierzyństwo", "Bielizna damska“, "Bielizna męska", "Ślub i 

wesele", "Przebrania, kostiumy, maski", "Galanteria i 

dodatki" z wyłączeniem podkategorii “Torebki”) 

12% 

"Odzież, Obuwie, Dodatki" (podkategoria "Odzież damska", 

"Odzież męska" "Obuwie" z wyłączeniem podkategorii 

"Sportowe" w ramach podkategorii "Damskie" i "Męskie", 

podkategoria "Obuwie ślubne" w ramach podkategorii "Ślub 

i wesele") 

wysokość prowizji zależy od ceny 

końcowej: do 80 zł: 12%, powyżej 80 zł: 

9,60 zł + 8% od nadwyżki ponad 80 zł 
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"Odzież, Obuwie, Dodatki" (podkategoria "Torebki", "Bagaż", 

podkategoria "Obuwie" z wyłączeniem podkategorii 

"Sportowe" w ramach podkategorii "Damskie" i "Męskie", 

podkategoria "Obuwie ślubne" w ramach podkategorii "Ślub 

i wesele") 

wysokość prowizji zależy od ceny 

końcowej: do 100 zł: 12%, powyżej 100 

zł: 12 zł + 8 % od nadwyżki ponad 100 zł 

"Odzież, Obuwie, Dodatki" (podkategoria "Sportowe" w 

ramach podkategorii "Damskie" i "Męskie") 
wysokość prowizji zależy od ceny 

końcowej: do 100 80 zł: 12%, powyżej 

100 80 zł:  
12 9,60 zł + 6 % od nadwyżki ponad 100 

80 zł 

"Produkty spożywcze" (wszystkie podkategorie “Pozostałe”) 15% 17% 

"Produkty spożywcze" (podkategoria "Warzywa i owoce", 

"Nabiał i jaja", "Ryby i owoce morza", "Mięso i wędliny", 

"Pieczywo") 

2% 

"Przemysł" (wszystkie podkategorie “Pozostałe”) 15% 17% 

"Przemysł" (podkategoria "Rolnictwo") 10,5% 

"Przemysł" (podkategoria "Automatyka przemysłowa" z 

wyłączeniem podkategorii "Obróbka metali") 
7% 

"Rękodzieło" (wszystkie podkategorie “Pozostałe”) 15% 17% 

“RTV i AGD” (wszystkie podkategorie “Pozostałe”) 15% 17% 

"RTV i AGD" (podkategoria "Elektronika" w podkategorii 

"Elektronika") 
7% 7,5% 

"RTV i AGD" (podkategoria "AGD drobne" z wyłączeniem 

podkategorii "Części zamienne", “Termowentylatory”, 

“Grzejniki elektryczne”, “Parownice, myjki i mopy parowe”, 

"Klimatyzacja i wentylacja", “Szczoteczki elektryczne”) 

5,5% 

"RTV i AGD" (podkategoria "Urządzenia" w podkategorii "GPS 

i akcesoria", "Kamery" z wyłączeniem podkategorii 

"Akcesoria", "Nośniki", "Torby i futerały", "Zasilanie", 

"Literatura i instrukcje" oraz "Pozostałe", podkategoria 

"Sprzęt audio dla domu", podkategoria "AGD drobne" z 

wyłączeniem podkategorii "Części zamienne", 

“Termowentylatory”, “Grzejniki elektryczne”, “Parownice, 

myjki i mopy parowe”, "Klimatyzacja i wentylacja", 

“Szczoteczki elektryczne”) 

5% 
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"RTV i AGD" (podkategoria "AGD do zabudowy" z 

wyłączeniem podkategorii "Części", podkategoria "AGD 

wolnostojące" z wyłączeniem podkategorii "Części") 

3,5% 4% 

"RTV i AGD" (podkategoria "Telewizory") 2% 3% 

"Sport i turystyka" (wszystkie podkategorie “Pozostałe”) 15% 17% 

"Sport i turystyka" (podkategoria “Turystyka”, "Ręczniki" w 

kategorii "Sporty wodne", podkategoria “Ręczniki 

szybkoschnące” w ramach podkategorii “Higiena” oraz 

"Ręczniki treningowe" w ramach podkategorii "Akcesoria 

treningowe" w kategorii "Siłownia i fitness") 

12%  

"Sport i turystyka" (podkategoria "Siłownia i fitness" z 

wyłączeniem podkategorii "Odzież", "Obuwie", "Suplementy 

i odżywki" oraz “Ręczniki treningowe” w ramach podkategorii 

“Akcesoria treningowe”) 

wysokość prowizji zależy od ceny 

końcowej: do 150 zł: 12%, powyżej 150 

zł: 18 zł + 8 % od nadwyżki ponad 150 zł 

"Sport i turystyka" (podkategoria "Pontony i łodzie" w 

kategorii “Turystyka”, podkategoria "Siłownia i fitness" z 

wyłączeniem podkategorii "Odzież", "Obuwie", "Suplementy 

i odżywki" oraz “Ręczniki treningowe” w ramach podkategorii 

“Akcesoria treningowe”) 

wysokość prowizji zależy od ceny 

końcowej: do 150 zł: 11%, powyżej 150 

zł: 16,50 zł + 8 % od nadwyżki ponad 

150 zł 

"Sport i turystyka" (podkategoria "Lodówki Turystyczne" w 

kategorii “Turystyka”) 
wysokość prowizji zależy od ceny 

końcowej: do 150 zł: 9%, powyżej 150 

zł: 13,50 zł + 6 % od nadwyżki ponad 

150 zł, nie więcej niż 70 100 zł 

"Sprzęt estradowy, studyjny i DJ-ski" (wszystkie podkategorie 

“Pozostałe”) 
15% 17% 

"Telefony i akcesoria" (wszystkie podkategorie “Pozostałe”) 15% 17% 

"Uroda" (wszystkie podkategorie “Pozostałe”) 15% 17% 

"Uroda" (podkategoria "Profesjonalne wyposażenie 

salonów", “Makijaż”, “Manicure i pedicure” wyłączeniem 

podkategorii “Urządzenia”) 

12% 

"Uroda" (podkategoria "Pielęgnacja" z wyłączeniem 

podkategorii poniżej) 
11% 

"Uroda" (podkategoria "Urządzenia" w ramach podkategorii 

“Manicure i pedicure”) 
7% 
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„Utrzymanie czystości” (wszystkie podkategorie “Pozostałe”) 15% 17% 

"Utrzymanie czystości" (podkategoria "Worki próżniowe") 13,5% 

„Utrzymanie czystości” (podkategoria “Akcesoria do prania i 

sprzątania” z wyłączeniem podkategorii “Worki próżniowe”) 
wysokość prowizji zależy od ceny 

końcowej: do 50 zł wynosi 12%, 

powyżej 50 zł wynosi 6 zł + 8 % od 

nadwyżki ponad 50 zł 

"Zdrowie" (wszystkie podkategorie "Pozostałe") 15% 17% 

“Zdrowie” (podkategoria “Akcesoria i gadżety erotyczne”) 14% 

“Zdrowie” (wszystkie podkategorie “Akcesoria” oraz 

“Akcesoria i gadżety erotyczne”) 
Wysokość prowizji zależy od ceny 

końcowej: do 50 zł: 12%, powyżej 50 zł: 

6 zł + 8% od nadwyżki ponad 50 zł 

"Zdrowie" (podkategoria “Medycyna naturalna”, "Domowa 

apteczka", "Zdrowie intymne", "Higiena osobista", 

“Wyposażenie szpitali i gabinetów”, "Sprzęt i urządzenia do 

masażu", "Korekcja wzroku", "Higiena jamy ustnej" z 

wyłączeniem podkategorii "Irygatory", "Szczoteczki") 

11%  

"Zdrowie" (podkategoria "Specjalistyczny sprzęt 

medyczny", "Urządzenia medyczne" z wyłączeniem 

podkategorii "Nawilżacze, oczyszczacze powietrza") 

8%  

"Zdrowie" (podkategoria "Urządzenia medyczne" z 

wyłączeniem podkategorii "Nawilżacze, oczyszczacze 

powietrza") 

7,5% 

 

(…) 

 

Część V. Koszty dostawy i usług dodatkowych 

 

(…) 

3. Allegro – Usługa Dostawy – Poczta Polska – Opłaty za Usługi i Usługi Dodatkowe 

a. Usługa Dostawy, o której mowa w Załączniku 16 do Regulaminu realizowana przy udziale Dostawcy 

Poczta Polska SA, który świadczy Usługi w ramach następujących metod dostawy: 

• Allegro Pocztex Kurier 48 

• Allegro Pocztex Kurier 48 pobranie 

• Allegro Punkty Poczta, Żabka, Orlen, Ruch 
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• Allegro Punkty Poczta pobranie 

• Allegro Przesyłka Polecona 

b. Opłaty dla Sprzedających za Usługi realizowane oparciu o Usługę Dostawy oraz Usługi realizowane w 

ramach Allegro Smart! wynoszą: 

 

Usługa KOD Opłata 

brutto w 

ramach 

Usługi 

Dostawy 

Opłata brutto w 

ramach Usługi 

Allegro Smart! 

(i) Allegro Pocztex Kurier 

48 (maksymalne parametry 

przesyłki: max waga 30kg; 

max suma boków: długość 

+ szerokość+wysokość do 

250cm; najdłuższy bok max 

150cm) 

PP_P1_KURIER_48 (dla pierwszej paczki 

w przesyłce) PP_P6_KURIER_48_POD 

(dla kolejnych paczek w przesyłce) 

10,99 zł 

11,99 zł 

1,99 zł – za każdą 

przesyłkę w 

ramach 

zamówień w 

przedziale 40-

79,99 zł brutto [1]; 

3,99 zł – za każdą 

przesyłkę  

w 

zamówień 

przedziale 

199,99 zł brutto; 

5,99 zł – za każdą 

przesyłkę w 

ramach 

zamówień w 

przedziale 200 - 

299,99 zł brutto; 

6,99 zł - za kaz ̇dą 

przesyłkę w 

ramach 

zamówień od 300 

zł brutto  

(ii) Allegro Pocztex Kurier 

48 pobranie (maksymalne 

parametry przesyłki: max 

waga 30kg; max suma 

boków: długość + 

PP_P2_KURIER_48_POBRANIE (dla 

pierwszej paczki w przesyłce) 

PP_P7_KURIER_48_POBRANIE_POD 

(dla kolejnych paczek w przesyłce) 

14,99 zł 

15,99 zł 

5,48 zł – za każdą 

przesyłkę w 

ramach 

zamówień w 

przedziale 40-

79,99 zł brutto [2]; 
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szerokość + wysokość do 

250cm; najdłuższy bok max 

150cm) 

7,48 zł – za każdą 

przesyłkę  

w 

zamówień 

przedziale 

199,99 zł brutto; 

9,48 zł – za każdą 

przesyłkę w 

ramach 

zamówień w 

przedziale 200 - 

299,99 zł brutto; 

10,48 zł - za kaz ̇dą 

przesyłkę w 

ramach 

zamówień od 300 

zł brutto  

(iii) Allegro Punkty Poczta, 

Żabka, Orlen, Ruch 

(maksymalne parametry 

przesyłki: max waga 20kg; 

max wymiary 70x60x60) 

PP_P3_PUNKTY 8,99 zł 0,99 zł – za każdą 

przesyłkę w 

ramach 

zamówień w 

przedziale 40-

79,99 zł brutto; 

2,49 zł – za każdą 

przesyłkę  

w 

zamówień 

przedziale 

199,99 zł brutto; 

3,99 zł – za każdą 

przesyłkę w 

ramach 

zamówień w 

przedziale 200 - 

299,99 zł brutto; 

4,99 zł - za kaz ̇dą 

przesyłkę w 

ramach 

zamówień od 300 

zł brutto  
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(iv) Allegro Punkty Poczta 

pobranie (maksymalne 

parametry przesyłki: max 

waga 20kg; max wymiary 

70x60x60) 

PP_P4_PUNKTY_POBRANIE 12,99 zł 4,48 zł – za każdą 

przesyłkę w 

ramach 

zamówień w 

przedziale 40-

79,99 zł brutto; 

5,98 zł – za każdą 

przesyłkę  

w 

zamówień 

przedziale 

199,99 zł brutto; 

7,48 zł – za każdą 

przesyłkę w 

ramach 

zamówień w 

przedziale 200 - 

299,99 zł brutto; 

8,48 zł - za kaz ̇dą 

przesyłkę w 

ramach 

zamówień od 300 

zł brutto  

(v) Allegro Przesyłka 

Polecona (maksymalne 

parametry przesyłki: max 

waga 1kg; max suma 

boków szerokość + 

wysokość  + długość max 

70 cm; najdłuższy bok max 

50cm; najkrótszy bok max 

6cm) 

PP_P5_PRZESYLKA_POLECONA 6,49 zł 

6,99 zł 

niedostępne 

 

[1] W okresie promocji tj. od 23.09.2021 r. do 31.01.2022 r., 0 zł – za każdą przesyłkę kurierską 

Towaru/Towarów zakupionych u tego samego Sprzedającego o wartości minimum 40 zł do 79,99 zł 

brutto. 

[2] W okresie promocji tj. od 23.09.2021 r. do 31.01.2022 r., 3,49 zł – za każdą przesyłkę kurierską 

Towaru/Towarów zakupionych u tego samego Sprzedającego o wartość minimum 40 zł do 79,99 zł 

brutto. 
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c. Wszelkie Usługi Dodatkowe związane z Usługą: 

• Allegro Pocztex Kurier 48 

• Allegro Pocztex Kurier 48 pobranie 

• Allegro Punkty Poczta, Żabka, Orlen, Ruch 

• Allegro Punkty Poczta pobranie 

o których mowa w podpunkcie b. (i), (ii), (iii), i (iv) powyżej są płatne przez Sprzedającego, zgodnie z 

poniższą tabelą: 

Usługa Dodatkowa KOD Opłata brutto 

Dodatkowa Ochrona 

Przesyłki do 1000zł 

PP_U1_001000 w cenie Usługi 

Dodatkowa Ochrona 

Przesyłki do 5000zł 

PP_U2_005000 1,99 zł 

Dodatkowa Ochrona 

Przesyłki do 10000zł 

PP_U3_010000 3,99 zł 

Dodatkowa Ochrona 

Przesyłki do 20000zł 

PP_U4_020000 5,99 zł 

Dodatkowa Ochrona 

Przesyłki do 50000zł 

PP_U5_050000 7,99 zł 

Dodatkowa Ochrona 

Przesyłki do 250000zł 

PP_U6_250000 0,246% deklarowanej wartości 

Ostrożnie PP_N3_OSTROZNIE 6,99 zł 

Sprawdzenie zawartości  PP_N1_SPR_ZAWAR 6,99 zł 

Zadeklarowanie wartości 

powyżej 100 zł 

PP_N2_DEKL_WART 0,07 zł za każde rozpoczęte 10 

zł deklarowanej wartości, nie 

mniej niż 1,23 zł. Max 

deklarowana wartość 70000zł 

Zwrot przesyłki (wynikający z 

braku możliwości jej 

doręczenia) 

PP_N5_ZWROT 10,99 zł 11,99 zł * (1) 
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Przesyłka niestandardowa PP_N4_PRZES_NSTAND 25,99 zł za przesyłkę jeśli 

wskaźnik przesyłek 

niestandardowych Sprzedawcy 

nie przekracza 15% wszystkich 

przesyłek Sprzedawcy 

nadanych w danym miesiącu 

lub 65,99 zł za przesyłkę, jeśli 

wskaźnik przesyłek 

niestandardowych Sprzedawcy 

przekracza 15% wszystkich 

przesyłek Sprzedawcy 

nadanych w danym miesiącu. 

Dopłata doliczana będzie w 

takim przypadku do każdej 

niestandardowej paczki 

nadanej w danym miesiącu 

kalendarzowym. 

Elektroniczne Potwierdzenie 

Odbioru (EPO) (2) 
PP_N8_EPO 4,99 zł 

Dokumenty zwrotne – (zwrot 

dokumentów zwrotnych 

kurierem) (2) 

PP_N9_ZWROTNE_KURIER 19,99 zł 

Dokumenty zwrotne - (zwrot 

dokumentów zwrotnych 

przesyłką rejestrowaną/ 

nierejestrowaną/ 

priorytetową/ ekonomiczną) 

(2) 

PP_N10_ZWROTNE_LIST 19,99 zł 

Potwierdzenie odbioru – 

(zwrot potwierdzenia odbioru 

kurierem) (2) 

PP_N11_POTW_KURIER 19,99 zł 

Potwierdzenie odbioru - 

(zwrot potwierdzenia odbioru 

przesyłką rejestrowaną/ 

nierejestrowaną/ 

priorytetową/ ekonomiczną) 

(2) 

PP_N12_POTW_LIST 19,99 zł 

Doręczenie przesyłki do rąk 

własnych 
PP_N13_DORAKWLASNYCH 25,99 zł 

 

(1) W przypadku zwrotu przesyłki do Sprzedającego nadanej z usługami dodatkowymi: 

• Ostrożnie 
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• Zadeklarowanie wartości powyżej 100 zł  

• Przesyłka niestandardowa 

poza opłatą ustaloną za zwrot przesyłki, powtórnie pobiera się opłatę za wymienione usługi dodatkowe. 

(2) Usługa niedostępna dla metod dostawy Allegro Punkty Poczta Pobranie i Allegro Punkty 

Poczta,  Żabka, Orlen, Ruch. 

 

d. Usługi Dodatkowe związane z Usługą Allegro Przesyłka Polecona, o których mowa w podpunkcie b (v). 

powyżej są płatne przez Sprzedającego zgodnie z poniższą tabelą: 

Usługa Dodatkowa KOD Opłata 

brutto 

Potwierdzenie odbioru PP_N6_POTWIERDZENIE 2,60 zł 

Zwrot Przesyłki Poleconej (wynikający z braku możliwości 

jej doręczenia) 
PP_N7_ZWROTPOLECONA 6,49 zł 

6,99 zł 

 

e. Opłaty za Usługi i Usługi Dodatkowe zostaną doliczone do rachunku Sprzedającego w miesiącu, w 

którym nastąpiła ich realizacja lub w kolejnych miesiącach po realizacji tych usług, w zależności od 

terminu powzięcia przez Allegro.pl informacji o podstawie do naliczenia tych opłat. 

4. Allegro – Usługa Dostawy – UPS – Opłaty za Usługi i Usługi Dodatkowe 

a. Usługa Dostawy, o której mowa w Załączniku 16 do Regulaminu realizowana przy udziale Dostawcy 

UPS Polska sp z o.o. , który świadczy Usługi w ramach następującej metody dostawy: 

• Allegro Kurier UPS  

• Allegro Kurier UPS pobranie 

• Allegro Odbiór w Punkcie UPS 

b. Opłaty dla Sprzedających za Usługi realizowane w oparciu o Usługę Dostawy oraz Usługi realizowane 

w ramach Allegro Smart! wynoszą: 
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Usługa KOD Opłata brutto w 

ramach Usługi 

Dostawy 

Opłata brutto w 

ramach Usługi Allegro 

Smart! 

Allegro Kurier UPS  

(paczka do 5 20 kg, wagi 

rzeczywistej lub 

wymiarowej, najdłuższy 

bok max 100cm, drugi 

najdłuższy bok max 

76cm, suma długości 

oraz obwodu (tj. 2x 

wysokość + 2x szerokość) 

max 300cm ) 

UPS_P1_KURIER_STANDARD 10,99 zł 

12,99 zł 

1,99 zł – za każdą 

paczkę w ramach 

zamówień w przedziale 

40 - 79,99 zł brutto [1]; 

3,99 zł – za każdą 

paczkę w ramach 

zamówień w przedziale 

80 - 199,99 zł brutto; 

5,99 zł – za każdą 

paczkę w ramach 

zamówień w przedziale 

200 - 299,99 zł brutto; 

6,99 zł - za kaz ̇dą 

paczkę w ramach 

zamówień od 300 zł 

brutto  

Allegro Odbiór w 

Punkcie UPS (paczka do 

20 kg, wagi rzeczywistej, 

max długość boku 97 cm, 

suma długości wszystkich 

boków max 300cm) 

UPS_P1_PUNKTY 8,49 zł 

8,99 zł 

0,99 zł – za każdą 

paczkę w ramach 

zamówień w przedziale 

40 - 79,99 zł brutto; 

2,49 zł – za każdą 

paczkę w ramach 

zamówień w przedziale 

80 - 199,99 zł brutto; 

3,99 zł – za każdą 

paczkę w ramach 

zamówień w przedziale 

200 - 299,99 zł brutto; 

4,99 zł - za kaz ̇dą 

paczkę w ramach 

zamówień od 300 zł 

brutto  

 

[1] W okresie promocji tj. od 23.09.2021 r. do 31.01.2022 r., 0 zł – za każdą paczkę kurierską 

Towaru/Towarów zakupionych u tego samego Sprzedającego o wartości i minimum 40 zł do 79,99 zł 

brutto. 

c. Wszelkie Usługi Dodatkowe ściśle związane z Usługą, o której mowa w podpunkcie b. powyżej są płatne 

przez Sprzedającego, zgodnie z poniższą tabelą: 
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Usługa Dodatkowa KOD Opłata brutto  

Pobranie (maksymalna kwota 

pobrania wynosi 15 000 zł) 

UPS_N1_POBRANIE 
4,00 zł (w ramach Usługi 

Allegro Smart! - 3,49 zł) 

Dopłata do usługi Allegro Kurier UPS 

do paczki o wadze powyżej 5 do 10 kg 

(wagi rzeczywistej lub wymiarowej) 

UPS_N25_DOPLATA510 
1,99 zł (w ramach Usługi 

Allegro Smart! - w cenie 

Usługi)  

Dopłata do usługi Allegro Kurier UPS 

do paczki o wadze powyżej 10 do 20 kg 

(wagi rzeczywistej lub wymiarowej) 

UPS_N26_DOPLATA_10_20 
5,99 zł (w ramach Usługi 

Allegro Smart! - w cenie 

Usługi)  

Dopłata do paczki o wadze powyżej 20 

do 30 kg (wagi rzeczywistej lub 

wymiarowej) 

UPS_N27_DOPLATA_20_30 
19,99 zł 

Dopłata do paczki o wadze powyżej 30 

(wagi rzeczywistej lub wymiarowej) 

UPS_N28_DOPLATA_30_70 99,99 zł 

Zwrot paczki do Sprzedawcy o wadze 

do 5 20 kg (wagi rzeczywistej lub 

wymiarowej)  

UPS_N3_ZWROT5 

UPS_N3_ZWROT20 

10,99 zł 

12,99 zł 

Zwrot paczki do Sprzedawcy o wadze 

powyżej 5 kg do 10 kg (wagi 

rzeczywistej lub wymiarowej) 

UPS_N4_ZWROT510 12,99 zł 

Zwrot paczki do Sprzedawcy o wadze 

powyżej 10 do 20 kg (wagi rzeczywistej 

lub wymiarowej) 

UPS_N29_ZWROT1020 16,99 zł 

Zwrot paczki do Sprzedawcy o wadze 

powyżej 20 do 30 kg (wagi rzeczywistej 

lub wymiarowej) 

UPS_N30_ZWROT2030 30,99 zł 

32,99 zł 

Zwrot paczki do Sprzedawcy o wadze 

powyżej 30 kg (wagi rzeczywistej lub 

wymiarowej) 

UPS_N6_ZWROT3070 110,99 zł 

112,99 zł 

Dostawa w sobotę UPS_N7_DOR_SOBOTA 14,76 zł 

15,99 zł 
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Zlecenie odbioru: telefon lub on - line 

(jeżeli Sprzedający nie ma ustalonego z 

UPS stałego zlecenia odbioru) 

UPS_N8_ODBIORADHOC 4,92 zł 

4,99 zł 

Stałe zlecenie odbioru (po ustaleniu i 

zaakceptowaniu przez UPS) 

UPS_N9_ODBIOR_STALY w cenie Usługi 

Dodatkowa obsługa dla nietypowych 

przesyłek (zgodnie z definicją UPS, np. 

paczka o kształcie walca, beczka, 

opona, paczka o najdłuższym boku 

>100cm lub drugim > 76cm, lub wadze 

pow 32kg) 

UPS_N10_NIESTANDARD_DOPLA

TA 

18,45 zł 

19,99 zł 

Drukowana etykieta zwrotna UPS_N11_LABELPRINT_DOPLAT

A 

w cenie Usługi 

Dopłata paliwowa UPS_N12_FUEL_DOPLATA w cenie Usługi 

Doręczenie pod adres prywatny UPS_N13_ADRESPRIV_DOPLATA w cenie Usługi 

Doręczenie wyłącznie pod wskazany 

adres 

UPS_N14_POINTADRESS_DOPLA

TA 

w cenie Usługi 

Zadeklarowana wartość przesyłki do 

2000 zł 

UPS_U1_2000 w cenie Usługi 

Zadeklarowana wartość przesyłki od 

2000,01 zł do 50 000 zł 

UPS_U2_50000 4,92 zł 

4,99 zł 

Zadeklarowana wartość przesyłki od 

50 000,01 zł do 100 000 zł 

UPS_U3_100000 0,123% zadeklarowanej 

wartości przesyłki 

Zadeklarowana wartość przesyłki pow 

100 000 zł 

UPS_U4_POW100000 0,246% zadeklarowanej 

wartości przesyłki 

Dopłata za dużą paczkę (opis dopłaty 

za dużą paczkę znajduje się w ustępie 

f. poniżej tabeli Usług dodatkowych 

oraz Regulaminach UPS) 

UPS_N15_BIGPARCEL_DOPLATA 104,55 zł 

119 zł 

Dopłata w okresie szczytu sezonu UPS_N17_PEAK_DOPLATA w cenie Usługi 

Wymagany Podpis osoby dorosłej UPS_N18_PODPIS_DOPLATA 15,87 zł 
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Dowód dostawy (list/fax) UPS_N19_PODFAX_DOPLAT 7,38 zł 

Zwrot dokumentów (wersja 

papierowa) 

UPS_N20_POD_STANDARD 17,22 zł 

19,99 zł 

UPS carbon neutral UPS_N21_CARBON 0,55 zł 

0,99 zł 

Rozmiary paczki przekraczające 

dozwolone limity (zgodnie z 

Regulaminami UPS) (opis dopłaty za 

w/w paczkę znajduje się w ustępie g. 

poniżej tabeli Usług dodatkowych, 

oraz Regulaminach UPS) 

UPS_N22_POWLIMT_DOPLATA 559,47 zł 

699 zł 

Opłata za list przewozowy w formie 

papierowej 

UPS_N23_WAYBILL_STANDARD 7,38 zł 

Weryfikacja adresu UPS_N24_WERYFADRES_DOPLA

TA 

21,65 zł 

24,99 zł 

 

(…) 
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