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REGULAMIN - załącznik nr 1 
 
 
 
 
 

1. Prowizja naliczana jest każdorazowo w chwili zawarcia umowy w ramach przeprowadzonej 
transakcji dla każdego Towaru.  

2. Wysokość prowizji zależy od ceny Towaru oraz kosztów dostawy, jaką wybrał Kupujący (dalej: 
cena końcowa). Jednakże, jeżeli Kupujący nie zapłaci za dostawę, ponieważ będzie ona w 
ramach Erli PRO lub za 0 zł, to nie doliczymy jej do ceny końcowej i tym samym do  prowizji. 

3. Aby sprawdzić jaka kwota prowizji zostanie naliczona przy sprzedaży jednego Towaru w 
ramach jednej transakcji, należy: 

3.1 Określić, do której kategorii Towar został przypisany i wysokość ceny końcowej. 
3.2 Odszukać kategorię w cenniku i sprawdzić jaka stawka % oraz/lub sposób naliczania 

prowizji został przewidziany dla tego Towaru. 
3.3 Obliczyć prowizję poprzez wykorzystanie stawki % oraz/lub sposobu naliczania prowizji 

i ceny końcowej. 
 
Przykład: Kupujący zakupił Towar o wartości 100 zł z kategorii objętej prowizją w 
wysokości 4,76%. Kupujący wybrał dostawę o wartości 15 zł. Cena końcowa wynosi więc 
115 zł, a prowizja 4,76% od kwoty 115 zł wynosi 5,47 zł. 
 

4. Aby sprawdzić jaka kwota prowizji zostanie naliczona przy sprzedaży kilku Towarów 
należących do różnych kategorii ramach jednej transakcji, należy: 

4.1 Określić, do których kategorii Towary zostały przypisane i wysokość ceny końcowej. 
4.2 Odszukać kategorie w cenniku i sprawdzić jaka stawka % oraz/lub sposób naliczania 

prowizji został przewidziana dla tych Towarów.  
4.3 Obliczyć prowizję poprzez wykorzystanie stawki % oraz/lub sposobu naliczania prowizji 

i ceny końcowej. 
 

Przykład: Kupujący zakupił Towar o wartości 100 zł, z kategorii objętej prowizją w 
wysokości 3,81% wraz z Towarem o wartości 50 zł, z kategorii objętej prowizją w 
wysokości 5,71%. Kupujący wybrał dostawę tych dwóch Towarów o wartości 16 zł. Koszt 
dostawy rozłoży się na zakupione przedmioty po 8 zł. Prowizja 3,81% od kwoty 108 zł 
wyniesie 4,12 zł. Prowizja 5,71% od kwoty 58 zł wyniesie 3,31 zł. 

5. Kwota minimalna prowizji jaka zostanie naliczona wynosi 0,15 zł, chyba że w sposobie 
naliczania prowizji wskazano inaczej.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cennik obowiązuje od dnia 1 grudnia 2022r.



4 IDŹ DO: SPIS TREŚCI 

 

 

 
stawka%/ sposób naliczania prowizji 

 
Podkategorie / wyłączenia 

DOM I OGRÓD 
 

 

(z wyłączeniem podkategorii poniżej) 9,50% 
 
 

„Pozostałe” 
(wszystkie podkategorie) 

 
14,00% 

 
 

 

„Wyposażenie” 
(z wyłączeniem podkategorii „Inteligentny Dom”, „Dywany i dywaniki”, 
„Przybory Kuchenne”, „Zastawa Stołowa”) 

 
„Meble” 
(z wyłączeniem podkategorii "Fotele gamingowe") 

 
„Pompy i hydrofory” 
(w ramach kategorii „Ogród”) 

 
11,80% 

 

 
9,90% nie więcej niż 230 zł 

 
 

9,50% nie więcej niż 110 zł 

 
 

 

„Obuwie” 
(w ramach podkategorii "Narzędzia") 

do 120 zł - 11,40%
powyżej 120 zł: 13,60 zł + 7,60% od nadwyżki ponad 120 zł 

 
 

 

„Odzież” 
(w ramach podkategorii „Narzędzia”) 

do 100 zł - 11,40%
powyżej 100 zł: 11,40 zł + 7,60% od nadwyżki ponad 100 zł 

 
“Akcesoria” oraz “Akcesoria montażowe”, “Akcesoria do kotłów i 
pieców”, “Akcesoria murarskie”, “Akcesoria malarskie”,“Akcesoria 
pszczelarskie”, “Akcesoria do uszczelniania”, “Akcesoria do płaszcza 
wodnego”,“Akcesoria kominkowe”,“Akcesoria i osprzęt oświetlenio-
wy”,“Akcesoria łazienkowe”,“Akcesoria antypoślizgowe pod dywany”, 
“Akcesoria barmańskie”, “Akcesoria cukiernicze”,“Akcesoria i dodatki 
do strojów”, “Akcesoria do świec”, „Akcesoriado mebli”, „Akcesoria 
basenowe”, „Akcesoria okienne”,”Akcesoria kuchenne”, „Akcesoria do 
roślin”, „Akcesoria do firan”, „Akcesoria do zasłon”,”Akcesoria i 
osprzęt” (w ramach kategorii „Oświetlenie”)

 
„Kotły i piece” 
(w ramach podkategorii „Budowa i remont”) 

 

„Oświetlenie” 
(w ramach kategorii “Ogród”) 

 
 
 
 

do 60zł - 12,30% 
powyżej 60 zł: 7,40 zł + 8,50% od nadwyżki ponad 60 zł 

 
 
 
 

do 1000 zł - 11,40% 
powyżej 1000,01 zł - 2000 zł: 114,00 zł +4,75% od nadwyżki  
ponad 1000 zł 

 powyżej 2000 zł: 161,50 zł + 2,85% od nadwyżki
ponad 2000 zł

 

11,40% 

„Dywany i dywaniki”, „Przybory Kuchenne” 
(z wyłączeniem podkategorii „Termosy i kubki termiczne” 
oraz „Butelki, bidony i lunch boxy” 
„Zastawa Stołowa” 
(w podkategorii “Wyposażenie”) 

„Imadła”, „Klucze”, „Młotki, przecinaki i dłuta”, „Nożyce do blachy”, 
„Pistolety do kleju”, „Pistolety do pianki”, „Pistolety do silikonu”, 
„Pistolety malarskie”, „Przecinarki do glazury”, „Przyrządy mierni- 
cze”, „Spawarki”, „Szczypce, nożyce, obcęgi”, „Ściski”, „Wciągarki”, 
„Wkrętaki”, „Zgrzewarki”, „Organizacja i przechowywanie narzędzi”, 
„Zestawy narzędzi”, „Zszywacze” 
(w ramach podkategorii „Narzędzia”) 

„Meble ogrodowe”, ”Fotele gamingowe”, „Odzież ochronna” 
(z wyłączeniem podkategorii “Odzież” i “Obuwie”) 

„Budowa i remont” 
(z wyłączeniem podkategorii „Ogrodzenia”, “Okna i parapety”, 
„Ściany i elewacje”, „Alarmy”, „Odkurzacze centralne”, „Zagęszczarki”, 
„Kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne”,”Kotły i piece”) 
„Narzędzia hydrauliczne” 
(w ramach podkategorii „Narzędzia”) 

„Piły” 
(w ramach kategorii “Narzędzia ogrodowe”) 
„Narzędzia” 
(z wyłączeniem podkategorii wymienionych wyżej oraz poniżej) 
„Inteligentny dom”, „Baseny”, „Jacuzzi”, „Glebogryzarki”, „Kosiarki”, 
„Kosy i podkaszarki”, „Odkurzacze i dmuchawy”, „Odśnieżarki”, 
„Rozdrabniacze”, „Wertykulatory i aeratory”, „Domki”, „Place 
zabaw”, „Grille węglowe”, „Grille gazowe”, „Grille elektryczne”, 
„Paleniska ogrodowe”, „Odkurzacze centralne”, „Alarmy” 

“Myjki ciśnieniowe”, “Sprężarki i kompresory” 
(w ramach kategorii “Narzędzia”) 

 
 

10,40% 
 
 
 
 
 

9,00% nie więcej niż 90 zł 
 
 
 

8,50% 
 
 
 

7,60% 
 
 
 
 
 
 

do 100 zł - 6,60% 
powyżej 100 zł - 6,60 zł +5,70% od nadwyżki ponad 100 zł 

 
 
 
 

5,70% nie więcej niż 60 zł  

 

"Zagęszczarki", "Kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne" 5,70% 

„Klimatyzatory” 3,80% 
 



5 IDŹ DO: SPIS TREŚCI 

 

 

 
stawka%/ sposób naliczania prowizji 

 
Podkategorie / wyłączenia 

DZIECKO 

 

 

(z wyłączeniem podkategorii poniżej) 9,50% 
 
 

„Pozostałe” 
(wszystkie podkategorie) 

 
„Zabawki” 
(z wyłączeniem podkategorii „Klocki” oraz „Elektroniczne”, 
„Słowne i liczbowe”, „Zręcznościowe” w ramach kategorii „Gry”) 

 
14,00% 

 
 

do 60 zł - 13,70% 
powyżej 60 zł - 8,20 zł + 8,00% od nadwyżki ponad 60 zł 

 
 

 

„Okazje, imprezy” 14,20% 
 

 

„Ręczniki i okrycia”, „Akcesoria”, „Dodatki” 
(z wyłączeniem podkategorii “Nianie elektroniczne 
i monitory oddechu”) 

„Żywienie dziecka” 
(z wyłączeniem podkategorii „Żywność dla dzieci”) 

“Akcesoria odblaskowe” 
(wszystkie podkategorie) 

„Elektroniczne”, „Słowne i liczbowe”, „Zręcznościowe” 
(w ramach kategorii „Gry”) 

 
 11,40%

11,80%

 

 
 

 do 60 zł - 12,30% 
powyżej 60 zł - 7,40 zł + 8,50% od nadwyżki ponad 60 zł 

do 60 zł - 13,70% 
powyżej 60 zł - 8,20 zł + 8,00% od nadwyżki ponad 60 zł 

 

„Odzież” 
(z wyłączeniem podkategorii „Odzież dla niemowląt”) 

 
do 100 zł - 12,30% 
powyżej 100 zł - 12,30 zł + 7,60% od nadwyżki ponad 100 zł 

 

 

 

„Sportowe” 
(w ramach podkategorii „Obuwie”) 

do 100 zł- 11,40% 
powyżej 100 zł - 11,40 zł +5,70% od nadwyżki ponad 100 zł 

 

„Obuwie” 
(z wyłączeniem podkategorii „Sportowe”) 

„Oświetlenie” 
(w ramach kategorii “Pokój dziecka”) 

 
 10,40%

10,40%
 

 

 

 

„Meble” 9,50% nie więcej niż 230 zł 

 

 

„Foteliki samochodowe” 
(z wyłączeniem podkategorii „Akcesoria”) 

do 350 zł - 9,90% 
powyżej 350 zł - 34,90 zł + 4,20% od nadwyżki powyżej 350 zł 

 

 

„Zabawki ogrodowe” 9,50% z wyłączeniem trampolin 

"Wózki" 
(z wyłączeniem podkategorii „Dodatki”) 

do 1000 zł - 8,50% 
powyżej 1000 zł - 85 zł + 2,80% od nadwyżki ponad 1000 zł 

 

 

"Klocki" do 50 zł - 7,60% 
powyżej 50 zł - 3,80 zł + 4,70% od nadwyżki ponad 50 zł

“Nianie elektroniczne i monitory oddechu” 5,70% 
 

"Żywność dla dzieci" 4,70% 



6 IDŹ DO: SPIS TREŚCI 

 

 

KULTURA I ROZRYWKA 

 
 

Podkategoria 
 

Podkategorie / wyłączenia 
 

stawka%/ sposób naliczania prowizji 

 

(z wyłączeniem podkategorii poniżej) 9,90% 
 
 

„Pozostałe” 
(wszystkie podkategorie) 

 
14,00% 

 
 

„Gry” 

 
„Akcesoria”, „Akcesoria i makiety”, „Akcesoria i pisma” 
(wszystkie podkategorie) 
„Planszowe” 
(w kategorii „Towarzyskie”) 

 
 

do 60 zł - 12,30%, 
powyżej 60 zł - 7,40 zł + 8,55% od nadwyżki ponad 60 zł 

 
 

 

„Gry na konsole”, „Komputerowe PC” 7,60% nie mniej niż 1,90 zł   
 

 
„Gadżety” 9,50%  

 
 

„Kody 
i doładowania” 

 
(wszystkie podkategorie) 7,60% nie mniej niż 1,90 zł 

 
 

 

(z wyłączeniem podkategorii poniżej) 10,90% 

"Filmy" 
“Pozostałe” 
(wszystkie podkategorie) 

14,00% 

 
 

 

(z wyłączeniem podkategorii poniżej) 8,00% 
 
 

 
„Instrumenty” 

“Pozostałe” 
(wszystkie podkategorie) 

 
14,00% 

 
„Kursy gry, nuty, śpiewniki” 
„Części i akcesoria” 
(wszystkie podkategorie) 

 
 

9,50% 

 
 

 

(z wyłączeniem podkategorii poniżej) 8,50% 
 
 

„Książki 
i komiksy” 

“Pozostałe” 
(wszystkie podkategorie) 

 
14,00% 

 
 

 

„Podręczniki do szkół podst. i średnich” 5,20% 
 

 

 
 „Kultura 

i Rozrywka” 

„Pudełka”, „Okładki”, „Case’y”, „Regały”, „Półki”, „Stojaki” 
(w ramach kategorii „Gadżety muzyczne”) 
„Gadżety, akcesoria” 

 
do 50 zł - 11,40% 
powyżej 50 zł - 5,70 zł + 7,60% od nadwyżki ponad 50 zł  

 
 

(z wyłączeniem podkategorii poniżej) 10,90% 

 „Muzyka” 
“Pozostałe” 
(wszystkie podkategorie) 

 
14,00% 

 
 

do 60 zł - 12,30% 
powyżej 60 zł - 7,40 zł + 8,50% od nadwyżki ponad 60 zł

 
 

„Akcesoria” 



ELEKTRONIKA 
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Podkategoria 
 

Podkategorie / wyłączenia 
 

stawka%/ sposób naliczania prowizji 

 

(z wyłączeniem podkategorii poniżej) 6,10% 
 
 

 
 
 
 

“Fotografia” 

“Pozostałe” 
(wszystkie podkategorie) 

 
“Akcesoria”, “Akcesoria i środki czyszczące”, “Akcesoria 
wodoszczelne”, “Akcesoria archiwizacyjne”, “Akcesoria ciemniowe” 
(wszystkie podkategorie) 

"Akcesoria fotograficzne" 
(z wyłączeniem podkategorii "Akcesoria", "Akcesoria i środki 
czyszczące”, “Akcesoria wodoszczelne”, “Akcesoria archiwizacyjne”, 
“Akcesoria ciemniowe”) 

 
"Aparaty cyfrowe", "Aparaty analogowe", "Aparaty natychmiastowe", 
"Obiektywy" 

 
do 50 zł - 14,00%
powyżej 50 zł - 5,70 zł + 5,70% od nadwyżki ponad 50 zł

 
 
 

do 60 zł - 12,30% 
powyżej 60 zł - 7,40 zł + 8,50% od nadwyżki ponad 60 zł 

 
 

9,50% 
 
 

3,80% 
 

 

 

(z wyłączeniem podkategorii poniżej) 9,00% 
 
  

„Oprogramowanie” 

 
“Akcesoria”, “Akcesoria i dodatki” ,”Inne akcesoria”, 
„Akcesoria serwerowe” 
(wszystkie podkategorie) 
„Akcesoria sieciowe” 
(z wyłączeniem podkategorii “Fotele gamingowe”, 
“Akcesoria do regeneracji”, “Akcesoria do płyt”) 

 
do 40 zł - 14,20% 
powyżej 40 zł - 4,20 zł + 6,60% od nadwyżki ponad 40 zł, 
nie mniej niż 1,4 zł 

 
 

do 50 zł - 11,40% 
powyżej 50 zł - 5,70 zł + 7,60% od nadwyżki ponad 50 zł 

 
 

 

"Internet" 8,50% nie mniej niż 1,4zł 
 

"Fotele gamingowe" 8,50% 
 
 
 
 

“Komputery” 

"Listwy, filtry sieciowe" 
(w ramach podkategorii "Listwy zasilające i UPS") 

"Sprzęt sieciowy" 
(z wyłączeniem podkategorii „Serwery plików (NAS)”, „Kamery IP”) 
"Listwy zasilające i UPS" 
(z wyłączeniem podkategorii "Listwy, filtry sieciowe") 
"Urządzenia wskazujące" 
"Napędy i nośniki" 
(z wyłączeniem podkategorii "Akcesoria do płyt") 
"Karty muzyczne", "Zasilacze", "Obudowy", "Mikrofony i słuchawki", 
"Głośniki” 

"Pamięć RAM" 
"Skanery i drukarki" 
(z wyłączeniem podkategorii "Części, akcesoria", "Papiery, folie", 
"Tusze", "Tonery", "Bębny", "Taśmy barwiące") 
"Dyski i pamięci zewnętrzne" 
"Podzespoły komputerowe" 
(z wyłączeniem podkategorii "Karty muzyczne", "Zasilacze", 
“Obudowy", "Chłodzenie i tuning", "Karty graficzne") 
"Mikrokomputery", "Koparki", "Serwery i urządzenia", "Serwery 
plików (NAS)", "Kamery IP", "Monitory ", "Urządzenia VR", "Tunery TV 
i SAT", "Karty i rejestratory video", "Kamery internetowe", "Zestawy 
i kamery do wideokonferencji" 
"Tablety" 
(z wyłączeniem podkategorii "Akcesoria", "Części serwisowe") 

 
7,60% 

 
 
 
 
 

6,10% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3,80% 

 
 

"Karty graficzne" 2,80% 

do 1000 zł - 2,00% 

"Laptopy", "Komputery stacjonarne" 1000,01zł - 2000 zł  - 19 zł + 2,80% od nadwyżki ponad 1000 zł 
powyżej 2000,01 zł: 57,00 zł +1,40% od nadwyżki ponad  
2000zł 

 
 

(z wyłączeniem podkategorii poniżej) 5,70% 

“Pozostałe” 
(wszystkie podkategorie) 

 
14,00% 

"Konsole 
i automaty" 

 
 

do 50 zł - 11,40% 
powyżej 50 zł - 5,70zł + 7,60% od nadwyżki ponad 50 zł 

 

“Zdrapki” 7,60% nie mniej niż 1,4 zł 
 

“Konsole” 3,80% 
 

 

“Akcesoria” oraz “Inne akcesoria” 



ELEKTRONIKA 

8 IDŹ DO: SPIS TREŚCI 

 

 

 
 

Podkategoria 
 

Podkategorie / wyłączenia 
 

stawka%/ sposób naliczania prowizji 

 

(z wyłączeniem podkategorii poniżej) 8,50% 
 
 

“Pozostałe” 
(wszystkie podkategorie z wyłączeniem podkategorii „Alkomaty”) 

 
„Wentylatory i cyrkulatory” 
(w ramach podkategorii „Klimatyzacja i wentylacja”) 

 
14,00% 

 
 

11,40% 

 
“Akcesoria”, “Akcesoria AGD”, “Akcesoria pomiarowe”, 
“Akcesoria do telewizorów” 
(wszystkie podkategorie w ramach kategorii Elektronika) 
“Akcesoria lutownicze” 

 
 

do 60 zł - 12,30% 
powyżej 60 zł - 7,40 zł + 8,50% nadwyżki ponad 60 zł 

 
 

 

„Chemia gospodarcza” 9,50% 
 

 

„Alkomaty” 
“Wideorejestratory” 
(w ramach kategorii “Kamery”) 

“Listwy zasilające" 
(w ramach kategorii "Elektronika") 
"Termowentylatory" 
"Grzejniki elektryczne” 
(w ramach podkategorii "Do domu") 

 
"Elektronika" 
(w ramach podkategorii „Elektronika”) 

do 150 zł - 8,50% 
powyżej 150 zł - 12,80 zł +5,70% na nadwyżski ponad 150 zł, 
nie więcej niż 70 zł 

 
 

7,60% 
 
 
 

6,60% 

 
 

 

 
„RTV i AGD” 

"Parownice, myjki i mopy parowe" 
(w ramach podkategorii „Do domu") 

do 100 zł - 6,60% 
powyżej 100 zł - 6,60 zł + 5,70% od nadwyżki ponad 100 zł 

 
 

"Sprzęt grający przenośny", "Sprzęt audio samochodowy", "Sprzęt 
satelitarny", "Klimatyzatory split", "Klimatyzatory przenośne 
i klimatory", “Szczoteczki elektryczne” 
"Słuchawki", "TV i Video" 5,70% 

"Urządzenia"  

(w podkategorii "GPS i dodatki")  
"Kamery"  

(z wyłączeniem podkategorii "Akcesoria", “Wideorejestratory”, 
"Nośniki", "Torby, futerały", "Zasilanie", "Literatura i instrukcje" oraz 
"Pozostałe") 

 
4,70% 

"Sprzęt grający dla domu" 
"AGD małe" 

 

(z wyłączeniem podkategorii "Części zamienne", “Termowentyla- 
tory”, “Grzejniki elektryczne”, “Parownice, myjki i mopy parowe”, 
"Klimatyzacja i wentylacja", “Szczoteczki elektryczne”) 

 

"Czytniki"  

(w podkategorii "Czytniki ebooków") 3,80% 
"Nawilżacze"  

"AGD do zabudowy"  

(z wyłączeniem podkategorii "Części" oraz "Akcesoria AGD") 
"AGD wolnostojące" 
(z wyłączeniem podkategorii "Części" oraz "Akcesoria AGD") 

3,80% 

 
 

"Depilatory" 2,80% 

"Ekspresy ciśnieniowe", "Roboty kuchenne", "Stacje parowe", 
"Projektory" 

 
2,30% 

 
 

"Telewizory" 1,90% 

(z wyłączeniem podkategorii poniżej) 7,60% 
 

„Sprzęt 
estradowy 
i DJ-ski” 

“Pozostałe” 
(wszystkie podkategorie) 

„CD-playery dla DJ-ów”, „Gramofony dla DJ-ów”, „Miksery audio”, 
„Urządzenia rejestrujące” 

 
14,00% 

 
5,70% 

 
 

(z wyłączeniem podkategorii poniżej) 5,70% 
 
 
 

„Telefony 
i akcesoria” 

 
“Pozostałe” 
(z wyłączeniem podkategorii „Smartfony i telefony”, 
„Smartwatche i akcesoria”) 

“Akcesoria” 
(wszystkie podkategorie) 
“Akcesoria GSM” 

 

14,00% 
 
 

do 60 zł - 12,30% 
powyżej 60 zł - 7,40 zł + 8,50% od nadwyżki ponad 60 zł 

 
 

„Smartfony i telefony” 4,20% 



FIRMA 

9 IDŹ DO: SPIS TREŚCI 

 

 

 
 
 

Podkategoria 
 

Podkategorie / wyłączenia 
 

stawka%/ sposób naliczania prowizji 

 

(z wyłączeniem podkategorii poniżej) 9,90% 
 
 

 
 
 

„Biuro 
i Reklama” 

“Pozostałe” 
(wszystkie podkategorie) 

 
“Akcesoria” 
(wszystkie podkategorie) 
“Narzędzia biurowe", “Akcesoria meblowe” 

 
"Kubki, szklanki, kufle" 
(w ramach podkategorii "Gadżety") 

 
14,00% 

 
 

do 60 zł - 12,30% 
powyżej 60 zł - 7,40 zł + 8,50% od nadwyżki ponad 60 zł 

 
 

10,40% 

 
 

 

"Meble biurowe" 9,90% nie więcej niż 110 zł 
 
 

(z wyłączeniem podkategorii poniżej) 9,90% 
 
 

“Pozostałe” 
(wszystkie podkategorie) 

 
“Części i akcesoria” 
(w podkategorii “Budownictwo”) 

 
14,00% 

 
 

11,40% 

 
“Akcesoria” 
(wszystkie podkategorie) 
“Akcesoria do rusztowań”, “Akcesoria geodezyjne”, “Akcesoria 
spawalnicze”, “Akcesoria barmańskie”, “Akcesoria kuchenne”, 
“Akcesoria do kas i drukarek”, “Akcesoria do ogrodzeń” 

 
"Obuwie" 
(w ramach podkategorii "Odzież") 

 
"Betoniarki" 
(w ramach podkategorii "Budownictwo") 

 
 

do 60 zł - 12,30% 
powyżej 60 zł - 7,40 zł + 8,50% od nadwyżki ponad 60 zł  

 
 

do 120 zł - 11,40% 
powyżej 120zł - 13,60 zł + 7,60% od nadwyżki ponad 120zł 

 
 

7,60% 

 
 

 

„Przemysł” “Sprężarki i kompresory” 5,70% nie więcej niż 80 zł 
 

 

“Mieszadła elektryczne”, “Nagrzewnice”, “Piaskarki”, “Piły”, 
“Silniki elektryczne i małolitrażowe”, “Szlifierki do gipsu”, 
"Wibratory do betonu", "Wibroizolatory", "Wiertnice" 
"Zacieraczki" 
(w ramach podkategorii "Budownictwo") 
"Obróbka metali" 
(w podkategorii “Automatyka przemysłowa”) 

"Profesjonalne urządzenia czyszczące" 
"Budownictwo" 
(z wyłączeniem podkategorii “Betoniarki”, “Cięcie styropianu”, 
"Chemia budowlana", "Materiały i akcesoria", "Przyrządy geodezyjne", 
“Sprężarki i kompresory”, "Zaplecze budowlane", "Prace na 
wysokości", “Mieszadła elektryczne”, “Nagrzewnice”, “Piaskarki”, 
“Piły”, “Silniki elektryczne i małolitrażowe”, “Szlifierki do gipsu”, 
"Wibratory do betonu", "Wibroizolatory", "Wiertnice", "Zacieraczki", 
“Części i akcesoria”) 
"Przyrządy i urządzenia" 
(z wyłączeniem podkategorii wymienionych wyżej oraz poniżej) 

 
 

do 120 zł - 6,60% 
powyżej 120zł - 7,90 zł + 5,70% od nadwyżki ponad 120 zł 

 
 
 
 
 
 
 

5,70% 

 
 

"Maszyny zmywające", "Kuchnie" 2,80% 



KOLEKCJE I SZTUKA 

10 IDŹ DO: SPIS TREŚCI 

 

 

 
 
 

Podkategoria 
 

Podkategorie / wyłączenia 
 

stawka%/ sposób naliczania prowizji 

 

(z wyłączeniem podkategorii poniżej) 9,50% nie więcej niż 190 zł  
 
 

"Antyki 
i Sztuka" 

“Pozostałe” 
(wszystkie podkategorie) 

 
14,00% nie więcej niż 230 zł  

 
 

do 60 zł - 12,30% 
powyżej 60 zł - 7,40 zł + 8,50% od nadwyżki ponad 60 zł 

 

 

(z wyłączeniem podkategorii poniżej) 9,50% nie więcej niż 230 zł  
 
 

“Pozostałe” 
(wszystkie podkategorie) 

 
14,00% nie więcej niż 230 zł  

 
 
 

"Kolekcje" 

 
“Akcesoria” 
(wszystkie podkategorie) 
“Akcesoria papierosowe”, Akcesoria alkoholowe” 

 
"Wyciskarki i prasy" 
(w ramach podkategorii "Winiarstwo") 

 
“Złote monety kolekcjonerskie” 
(w ramach kategorii "Numizmatyka") 

 
do 60 zł - 12,30% 
powyżej 60 zł - 7,40 zł + 8,50% od nadwyżki ponad 60 zł 

 
 

10,40% 
 
 

4,70% nie więcej niż 50 zł 

 
 

 

"Numizmatyka" 5,70% nie więcej niż 230 zł  
 

 
"Produkty inwestycyjne” 4,70% nie więcej niż 50 zł 

 

(z wyłączeniem podkategorii poniżej) 14,20% 
 
 

„Rękodzieło” 

 
“Pozostałe” 
(wszystkie podkategorie) 

“Akcesoria kuchenne”, “Akcesoria hafciarskie”, 
“Akcesoria krawieckie”, “Akcesoria do zabawek” 

 
14,00% 

 
do 60 zł - 12,30% 
powyżej 60 zł - 7,40 zł + 8,50% od nadwyżki ponad 60 zł 

 
 

„Przedmioty ręcznie wykonane” 9,50% 

“Narzędzia plastyczne”, “Elementy i akcesoria” 



MODA 

11 IDŹ DO: SPIS TREŚCI 

 

 

 
 
 

Podkategoria 
 

Podkategorie / wyłączenia 
 

stawka%/ sposób naliczania prowizji 

 
 

 
„Biżuteria 
i Zegarki” 

 
(z wyłączeniem podkategorii poniżej) 

 

“Pozostałe” 
(wszystkie podkategorie) 

do 120 zł - 12,30% 
powyżej 120 zł - 14,80 zł + 6,60% od nadwyżki 
na ponad 120 zł 

 
14,00% 

 
 

 

“Akcesoria do koków”, “Dodatki do biżuterii”, 
“Dodatki do zegarków” 

do 60 zł - 12,30% 
powyżej 60 zł - 7,40 zł + 8,50% od nadwyżki ponad 60 zł 

 
 

 

(z wyłączeniem podkategorii poniżej) 
do 100 zł - 12,30%
powyżej 100 zł - 12,30 zł + 7,60% od nadwyżki
na ponad 100 zł

 
 
 

“Pozostałe” 
(wszystkie podkategorie) 

 
14,00% 

 
"Ciąża i macierzyństwo", "Bielizna damska“, "Bielizna męska", 
"Ślub i wesele", "Przebrania, kostiumy, maski" 
"Galanteria i akcesoria" 
(z wyłączeniem podkategorii “Torebki”) 

 
 

0,00%  

 
„Odzież, 
Obuwie, 
Dodatki” 

 
 

do 80 zł - 11,40% 
powyżej 80 zł - 9,10 zł+ 7,60% od nadwyżki ponad 80 zł 

 

“Akcesoria” 

(wszystkie podkategorie) 
“Stroiki i akcesoria” 

"Torebki", "Bagaż" 
"Obuwie" 
(z wyłączeniem podkategorii "Sportowe" 
w ramach podkategorii "Damskie" i "Męskie") 
"Obuwie ślubne" 
(w ramach podkategorii "Ślub i wesele") 

"Sportowe" 
(w ramach podkategorii "Damskie" i "Męskie") 

do 60 zł - 12,30% 
powyżej 60 zł - 7,40 zł + 8,50% od nadwyżki ponad 60 zł 

 
 
 

do 100 zł - 11,40% 
powyżej 100 zł - 11,40 zł + 7,60% od nadwyżki ponad 100zł 

 
 

do 100 zł - 11,40% 
powyżej 100zł - 11,40 zł + 5,70% od nadwyżki ponad 100zł 

 
 

"Odzież kobieca", "Odzież męska" 



MOTORYZACJA 

Podkategorie / wyłączenia stawka%/ sposób naliczania prowizji 

12 IDŹ DO: SPIS TREŚCI 

 

 

 

(z wyłączeniem podkategorii poniżej) 7,60% nie więcej niż 110 zł
 
 

„Pozostałe” 
(wszystkie podkategorie) 

 
"Obuwie" 
(w ramach podkategorii "Wyposażenie warsztatu") 

 
“Akcesoria” 
(wszystkie podkategorie) 
“Akcesoria do aplikacji”, “Akcesoria montażowe”, 
“Akcesoria i oprogramowanie”, 

"Wyposażenie warsztatu" 
(z wyłączeniem podkategorii poniżej) 
"Akcesoria" 
(w ramach podkategorii "Opony i felgi") 
"Części i akcesoria motocyklowe" 
"Akcesoria samochodowe" 
(z wyłączeniem podkategorii "Elektronika samochodowa", 
"Dywaniki", "Pióra wycieraczek", "Pokrowce", "Żarówki") 

“Części samochodowe”, “Części do maszyn", 
"Części do innych pojazdów” 
“Części motocyklowe” i “Części do quadów” 
(w ramach podkategorii “Części i akcesoria motocyklowe” 

"Dywaniki", "Pióra wycieraczek", "Pokrowce", "Żarówki" 
(w ramach podkategorii "Akcesoria samochodowe") 
"Chemia" 
(z wyłączeniem podkategorii "Oleje silnikowe") 

 
"Elektronika samochodowa" 

 
"Myjki do części" „Nagrzewnice, osuszacze”, "Podnośniki 
kolumnowe", "Podnośniki nożycowe", "Podnośniki pneumatyczne" 
"Piaskarki kabinowe" 
(w podkategorii "Wyposażenie warsztatu") 

"Oleje silnikowe" 
(w podkategorii "Chemia") 
"Kompresory" 
(w podkategorii "Kompresory i akcesoria") 
"Myjki ciśnieniowe", "Odkurzacze" 
"Narzędzia elektryczne" 
(z wyłączeniem podkategorii "Akcesoria") 
"Narzędzia pneumatyczne" 
(z wyłączeniem podkategorii "Akcesoria") 

"Opony i felgi" 
(z wyłączeniem podkategorii "Akcesoria") 

 
14,00% 

 
do 120 zł - 11,40% 
powyżej 120zł - 13,60 zł + 7,60% od nadwyżki ponad 110 zł, 
nie więcej niż 120 zł 

 
do 60 zł - 12,30% 
powyżej 60 zł - 7,40 zł + 8,50% od nadwyżki ponad 60 zł, 
nie więcej niż 110 zł 

 
 
 
 

9,00% nie więcej niż 90 zł 
 
 
 
 
 

9,50% nie więcej niż 110 zł

9,00% nie więcej niż 110 zł

5,70% nie więcej niż 60 zł

 
 

 
do 150 zł - 8,50% 
powyżej 150 zł - 12,80 zł + 5,70% na nadwyżski ponad 150 zł, 
nie więcej niż 60 zł 

 

do 100zł - 6,60% 
powyżej 100zł - 6,60 zł + 5,70% nadwyżki ponad 100 zł, 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5,20% nie więcej niż 60 zł
 

 

"Silniki kompletne", "Kompletne skrzynie", "Mosty", "Dyferencjały" 3,80% nie więcej niż 110 zł

“Paliwa” 
(w ramach podkategorii “Płyny eksploatacyjne”) 

 
1,90% 

 
 

“Motocykle i quady” 9,50% nie więcej niż 110 zł 



SPORT I TURYSTYKA 

Podkategorie / wyłączenia stawka%/ sposób naliczania prowizji 

13 IDŹ DO: SPIS TREŚCI 

 

 

 

(z wyłączeniem podkategorii poniżej) 9,50%  
 
 

„Pozostałe” 
(wszystkie podkategorie) 

 
14,00% 

 
 

 

"Bagaż" 
(w kategorii “Turystyka”) 

do 120 zł - 11,40% 
powyżej 120 zł - 13,60 zł + 7,60% od nadwyżki ponad 120zł 

 
 

 

"Obuwie" 
(wszystkie podkategorie) 

do 100 zł - 11,40% 
powyżej 100 zł - 11,40 zł + 5,70% od nadwyżki ponad 100zł 

 
"Ręczniki" 
(w kategorii "Sporty wodne") 
“Ręczniki szybkoschnące” 
(w ramach podkategorii “Higiena”) 
"Ręczniki treningowe" 
(w ramach podkategorii "Akcesoria treningowe" 
w kategorii "Siłownia i fitness") 

 
 
 

11,40%

do 175 zł - 11,40%
powyżej 175 zł - 19,90 zł + 7,60% od nadwyżki ponad 175 zł

 

 
"Odzież" 
(wszystkie podkategorie) 

 
do 100 zł - 10,40%
powyżej 100 zł - 12,30 zł + 7,60% od nadwyżki ponad 100 zł

do 60 zł - 11,40%
powyżej 60 zł - 6,80 zł + 6,60% od nadwyżki ponad 60 zł

do 150 zł - 9,50%
powyżej 150 zł - 14,20 zł + 7,60% od nadwyżki ponad 150 zł

 
 

"Sprzęt elektroniczny”, “Optyka” 

 
“Akcesoria” 
(wszystkie podkategorie) 
“Akcesoria odblaskowe”, “Akcesoria ochronne”, “Akcesoria PCP”, 
“Akcesoria i części”, “Pedały i akcesoria”, “Akcesoria do jogi”, 
“Akcesoria treningowe”, “Akcesoria sędziowskie”, “Akcesoria 
nierdzewne i serwisowe”, “Akcesoria narciarskie i snowboardowe”, 
“Akcesoria odzieżowe”, “Akcesoria wędkarskie”, “Akcesoria 
do latarek i lamp”, “Akcesoria obuwnicze”, “Akcesoria do pontonów 
i łodzi”, “Akcesoria do silników”, “Akcesoria turystyczne” 

"Pontony i łodzie" 
(w kategorii “Turystyka”) 
"Siłownia i fitness" 
(z wyłączeniem podkategorii "Odzież", "Obuwie", 
"Suplementy i odżywki") 
“Ręczniki treningowe” 
(w ramach podkategorii “Akcesoria treningowe”) 

 
"Sporty zimowe" 
(z wyłączeniem podkategorii "Odzież") 

 
"Części" 
(w ramach kategorii "Rowery i akcesoria") 

"Lodówki Turystyczne" 
(w kategorii “Turystyka”) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

do 150zł - 9,50% 
powyżej 150 zł - 14,20 zł + 7,60% od nadwyżki ponad 150 zł 

 
do 60 zł - 11,40% 
powyżej 60 zł - 6,80 zł + 7,60% od nadwyżki ponad 60 zł, 
nie więcej niż 90 zł 
do 150 zł - 8,50% 
powyżej 150 zł - 14,90 zł +5,70% od nadawyżki ponad 150 zł, 
nie więcej niż 60 zł 

"Suplementy i Odżywki”  

(w podkategorii "Siłownia i fitness" z wyłączeniem wszystkich 
podkategorii "Odzież" i "Obuwie") 

7,60% 

"Elektronika sportowa" 5,70% 

"Rowery"  

(w podkategorii "Rowery i akcesoria" z wyłączeniem podkategorii  

"Dziecięce") 
"Hulajnogi elektryczne" 
"Deskorolki elektryczne" 
(w podkategorii "Skating, slackline") 

6,60% nie więcej niż 90 zł  

 
 



SUPERMARKET 

14 IDŹ DO: SPIS TREŚCI 

 

 

 
 
 

Podkategoria 
 

Podkategorie / wyłączenia 
 

stawka%/ sposób naliczania prowizji 

 

(z wyłączeniem podkategorii poniżej) 10,90% 
 
 

“Pozostałe” 
(wszystkie podkategorie) 

 
14,00% 

 
 

 

„Artykuły 
dla zwierząt” 

do 60 zł - 12,30% 
powyżej 60 zł - 7,40 zł + 8,50% od nadwyżki ponad 60 zł 

 

 
„Akwarystyka” 8,50% 

 
 

„Karmy” 
„Smakołyki” 
(w ramach podkategorii „Dla psów” oraz „Dla kotów”) 

 
5,20% 

 
 

 

(z wyłączeniem podkategorii poniżej) 10,40% 
 
 

 
 
 

„Produkty 
spożywcze” 

“Pozostałe” 
(wszystkie podkategorie) 

 
“Akcesoria” 
(wszystkie podkategorie) 
“Akcesoria i dodatki” 
(w ramach kategorii “Kawa”, ”Herbaty i Napary”) 
“Akcesoria i zestawy” 
(w ramach podkategorii „Kuchnie świata”) 

 
14,00% 

 
 
 

do 60 zł - 12,30% 
powyżej 60 zł - 7,40 zł + 8,50% od nadwyżki ponad 60 zł 

 
 

 

„Kawa”, „Herbata i napary” 6,10% 
 
 

 
„Utrzymanie 
czystości” 

(z wyłączeniem podkategorii poniżej) 10,40% 
 

“Pozostałe” 14,00% 
(wszystkie podkategorie) 

 
 

„Akcesoria szkoleniowe” 



URODA 

Podkategorie / wyłączenia stawka%/ sposób naliczania prowizji 

15 IDŹ DO: SPIS TREŚCI 

(z wyłączeniem podkategorii poniżej) 10,40% 

„Pozostałe” 
(wszystkie podkategorie) 

14,00% 

"Profesjonalne wyposażenie salonów" 11,40% 

“Akcesoria” 
(wszystkie podkategorie) 
“Akcesoria i przybory”, “Akcesoria fryzjerskie”, 
“Akcesoria kosmetyczne” 

"Pielęgnacja" 
(z wyłączeniem podkategorii poniżej) 

do 60 zł - 12,30% 
powyżej 60 zł - 7,40 zł + 8,50% od nadwyżki ponad 60 zł 

9,50%

“Opalanie”, “Twarz” 
“Włosy” 
(z wyłączeniem podkategorii poniżej) 

8,50% 

"Depilatory" 2,80% 

"Perfumy i wody" 
do 100zł - 8,50% 
powyżej 100zł - 8,50 zł + 6,60% od nadwyżki ponad 100 zł, 
nie mniej niż 0,90 zł 

"Urządzenia" 5,70% 

"Urządzenia do stylizacji" 4,70% 



ZDROWIE 

Podkategorie / wyłączenia stawka%/ sposób naliczania prowizji 

(z wyłączeniem podkategorii poniżej) 9,50% 

„Erotyka” 
(z wyłączeniem podkategorii „Bielizna i odzież erotyczna”, 
„Obuwie erotyczne”, „Prezerwatywy”) 

„Pozostałe” 
(wszystkie podkategorie) 

15,20% 

14,00% 

"Obuwie erotyczne", 
"Obuwie medyczne" 
(w ramach podkategorii "Wyposażenie szpitali i gabinetów") 

“Akcesoria” 
(wszystkie podkategorie) 
“Akcesoria i gadżety erotyczne”, “Akcesoria laboratoryjne”, 
„Akcesoria i przybory”, „Akcesoria do inhalatorów”, „Akcesoria 
dla diabetyków”, „Akcesoria stomatologiczne”, „Akcesoria do 
ciśnieniomierzy” 

do 100zł - 11,40% 
powyżej 100zł - 11,40 zł + 7,60% od nadwyżki ponad 100 zł 

do 60 zł - 12,30%, 
powyżej 60 zł - 7,40 zł + 8,50% od nadwyżki ponad 60 zł 

"Bielizna i odzież erotyczna" 10,40%

10,40%

 

“Medycyna naturalna”, "Zdrowie intymne", "Materiały higieniczne 
i opatrunkowe", "Korekcja wzroku", "Suplementy diety" 
"Higiena jamy ustnej" 
(z wyłączeniem podkategorii "Irygatory", "Szczoteczki") 

"Prezerwatywy" 10,40% nie mniej niż 0,90 zł 

"Sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny” 10,40% 

"Dermokosmetyki" 8,50% 

"Specjalistyczny sprzęt medyczny" do 500 zł - 6,60%
powyżej 500 zł - 33,20 zł + 4,70% od nadwyżki ponad 500 zł

do 500 zł - 6,60%
powyżej 500 zł - 33,20 zł + 4,70% od nadwyżki ponad 500 zł

 

"Urządzenia medyczne" 
(z wyłączeniem podkategorii "Nawilżacze, oczyszczacze powietrza") 

"Irygatory", "Szczoteczki" 4,70% 

"Nawilżacze, oczyszczacze powietrza" 3,80% 

"Leki bez recepty" 0% 

Cennik obowiązuje od dnia 1 grudnia 2022r.
IDŹ DO: SPIS TREŚCI 




